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XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava      

„Zúgó harang, ének és orgonahang, Mind az Õ szent nevét áldják!“

Új harang kondul a toronyban...
2013. november 24-e reggelén 9 fokos, esõs idõre

ébredtünk. „Nem kedvezõ a harangszentelõ
gyülekezetnek!“ – ez volt az elsõ gondolatom. 

Végig kopogott az esõ a tarka esernyõkön, míg fe-
szült figyelemmel néztük, miként kúszik fel 215 kilós új
öntvény, a megszentelt harang a láncos emelõn a toronyba.  Minden baj nélkül
feljutott, a helyére került, s meg is szólalt az Istentisztelet alatt... 

Egy hétköznapi ember az éltében talán ha egyszer juthat abba a helyzetbe, hogy
részese legyen egy harangszentelésnek. A múlt, a jelen és a jövõ szövevényes
érzése bújkált az idegszálaim között, míg a felfelé kúszó harangot néztem.
Eszembe jutott Kotvits-nagyapám, aki – mint református ember – jelen volt az
elsõ, az ún. Muraközy-harangnak a szentelésén, majd negyvenkét éve, mint volt
presbitert, s három évvel ezelõtt az édesapámat is ugyanaz a „régi“ harang kon-
gatta be a mennyek országába, melyet leszereltek, melynek helyére felkerül ez az
újonnan öntött...

A mai, vasárnapi ünnepség annak állít emléket, hogy új harang került fel a
helyi református Istenháza tornyába. A tenni akaró Lakitelek-Nyárlõrinc
Református Társegyházközség gyülekezete tanúbizonyságot tett közössége,
egyháza és Istene iránti elkötelezettségérõl – mint minden más adakozó is... 

A régi harangot –  az adományozókra való hálás emlékezetül – a templom-
ban helyezték el. Az új harang szava pedig majd ugyanúgy, mint elõdje, az
élõket hívogatja, a holtakat pedig elsiratja, hívószava betölti a küldetését;
zeng-bong-kong... 

„Zúgó harang, ének és orgonahang, Mind az Õ szent nevét áldják!“
„Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az

emberekhez jóakarat.”
Egy hét múlva, advent elsõ vasárnapján a lakiteleki eget ezen új harang hívó

szava is megzengeti, hogy hamarosan a Megváltó születésnapjára, ünnepre
készülünk. Mit is kívánhatnék?  Szívünk legyen nyitott a szép és a jó iránt! Ha e
nyitott lélek ajtaját majd szélesre tárjuk, akkor beköltözik a boldogság,  a
megértés, a béke, a mosoly és a feltétel nélküli szeretet. „Nyújtsd ki a kezed, s
lesz, aki megfogja!“ A betlehemi istálló üzenete az elfogadásé, a befogadásé, az
összetartozásé, a megértésé, a szereteté... 

Ma ezt a református testvéreknél is megélhettük! 
Nagyon szeretném, hogy mindenkinél így legyen! Czinege Edit

Meghívó a Mákvirág Galéria-Drogériába
2013. december 11-én, szerdán, 16 órakor

az I. Gyöngyösi Gyöngyi Képzõ-, és Iparmûvészetiaz I. Gyöngyösi Gyöngyi Képzõ-, és Iparmûvészeti
VVersenyerseny

Díjátadó ÜnnepségéreDíjátadó Ünnepségére és a
Gyöngyösi Gyöngyi TGyöngyösi Gyöngyi Teremerem

avatására
szeretettel meghívjuk!

A  Mákvirág Galéria-Drogéria minden Kedves Olvasó-
nak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván!

Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának színészei
lesznek ismét a vendégeink november 30-án 19 óraknovember 30-án 19 órakoror

a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban!  Elõadják a

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

címû színdarabot, melyre minden érdek-
lõdõt szeretettel hívunk és várunk!

DEC. 7-ÉN, 
SZOMBATON 14 ÓRAKOR 
– IMMÁR ÖTÖDSZÖR –

NYIT KI 
AZ

ADVENTI UDVAR.  
A LAKITELEKI EÖTVÖS ISKOLÁBAN

AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
SZERVEZETT RENDEZVÉNYEN KARÁCSONYI

MÛSOROKKAL,  
AZ OSZTÁLYOK ÁLTAL 

KÉSZÍTETT AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL,
FORRÓ TEÁVAL, FORRALT BORRAL,
SÜTEMÉNNYEL, ZSÍROSKENYÉRREL 

VÁRUNK 
MINDEN 

ÉRDEKLÕDÕT!

 

Meghívó Közmeghallgatásra
Lakitelek Önkormányzata tisztelettel

meghívja Lakitelek Polgárait a
2013. november 27-én2013. november 27-én (szerdán) 17.00 órai17.00 órai
kezdettel tartandó   Közmeghallgatásra, a

Petõfi Sándor Mûvelõdési Házba.
Közmeghallgatás napirendje:
1. A Lakiteleki Népfõiskola területén megvalósuló kiemelt kormányzati
beruházás ismertetése. (Elõadó: Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ, a
Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke.)
2. A MOL Nyrt. Zöldövezet Program keretében megvalósítandó lakiteleki
parkosítás társadalmi egyeztetése. (Elõadó: Felföldi Zoltán polgármester)
3.Egyebek
A Közmeghallgatáson a két témakör kapcsán kérdéseket, hozzászólásokat
várnak az elõadók titkarsag@lakitelek.hu e-mail címen vagy személyesen

leadva a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Kérem, hogy a Közmeghallgatást tiszteljék meg részvételükkel, javaslataikkal!

Tisztelettel: Felföldi Zoltán polgármester



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Kalányos Csaba (Kabók Nóra)
György-Kieta Bercel (Kieta Angéla)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Eü.KÖZPONT) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Lipóczki Pál (1959)
Bán Jánosné Dóka Éva Mária (1938)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Sávolt László és Fehér Sára

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG november2. oldal

KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1300 – 1530-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

Rendelési dõ:

Hét fõ:             08 00  – 11 30

Kedd:             09 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      13 00   – 15 00

Péntek:  13 00   – 15 00

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

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

EMLÉKEZÉS

DUDÁS KATALINRA, 
akinek november 3-án volt a

születésnapja, 
halálának 1. évfordulója. 

Ez alkalomból szeretettel emlékeznek: szeretõ
gyermekei és unokái 

Elnézést kérek, hogy az elõzõ számban hibás
verset mellékeltem, s ezzel fájdalmat okoztam a
családnak, az ismerõsöknek. Cz.E.

Kedves Betegek!
FELÚJÍTJÁK 

A GYERMEKORVOSI RENDELÕT!
A gyermekorvosi rendelõt november 25-e és –
remélhetõleg – december 10-e közötti idõszakban
felújítják, így a rendelõ ideiglenesen átköl-tözik
Rácz doktor rendelõjének épületébe – a fent jelzett
idõpontokra! A védõnõk a volt fogorvosi épületben
(ma vérvételihely) kapnak addig helyet.

Megértésüket és türelmüket kérjük!

Mint azt márláthatták, a nyílászárók cseréje már
megtörtént, most a villanyvezeték-cserét, a burkolat-
felújítást végzik, s minden olyan munkálatot, mely
azonnal szükségeltetik. A festést-mazolást követõ-
en térnek vissza az egészségügyi egységek a helyükre.

Mindezt a felújítást ismét pályázati pénzbõl 
tudja megoldani az önkormányzat!

INFLUENZA ELLENI OLTÁS
A háziorvosi rendelõkbe meg-
érkeztek az influenza ellni oltások,
melyek a rendelési idõben felvehetõk. 
Az influenzaoltás térítésmentes az alábbiaknak:
Súlyos lefolyású influenzára illetve annak szövõd-
ményeire fokozottan veszélyeztetett csoportok:
www Három évesnél idõsebb, súlyos betegség koc-
kázatának kitett wkrónikus légzõszervi betegségben
szenvedõk, asztmás betegek; wszív-, érrendszeri
betegségben szenvedõk (kivéve kezelt magas vérnyo-
más); wveleszületett vagy betegség/kezelés révén
szerzett immunhiányos állapot (beleértve HIV-pozitivi-
tás, daganatos betegség); wkrónikus máj- és vese-
betegek; wanyagcsere-betegség, pl. diabetes, súlyos
elhízás; wkorlátozott légzésfunkció, wvárandós nõk a
terhességi héttõl függetlenül; wnõk, akik a gyermekvál-
lalást az influenza-szezon idõszakára tervezik; wreha-
bilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben
huzamosabb ideig ápolt személyek;
wwwTartós szalicilát-kezelés gyermekek és serdü-
lõk számára
www65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.

Tehát ha Ön ezen csoportok egyikébe tartozik,
akkor ingyenesen megkaphatja az influenza elleni

szezonális oltást.  (forrás: ÁNTSZ, Dr. Rácz Péter)

„Adhat az Isten márványból palotát,
csak egyet nem adhat még egyszer,

Drága jó édesapát!“

Zérci Sándorra, 

halálának 

10.
évfordulóján

emlékeznek: 
felesége, fiai és családja

„...Mert csuda jó buli vár rád,
Csupa pezsgõ durranás,
Ez a mai nap kicsit más,

Angyalbõrben minden kicsit más...“

Szilveszterezzen 
a L.Ö.S.É-vel!

Nagy szeretettel megh ívjuk Önt és kedves
családját december 31-én 18 órai kezdettel

egy fergeteges szilveszteri bulira a 
Lakiteleki Mûvelõdési Házba!

Belépõ vacsorávaI: 2.500.- Ft, vacsora nélkül 800.- Ft.

Gyermekeknek (14 év alatt) ingyenes a vacsora, mindössze
200 Ft-os támogatójegyet kell venni a részükre.

A vacsora 20 órai kezdettel: 
csipetkés lencseleves füstölt sajttal, indiai módra, 
pácolt bõrös malachús 
párolt káposztával és zöldséges krumplival, 
éjfélkor virslisaláta és egy pohár pezsgõ. (Laki-Konyha fõz!) 

Az est hangulatát kedvenc zenészünk, 
Atti-Band (Fekete Attila) szolgáltatja.

L e s z  t û z i j á t é k  é s  t o m b o l a !

Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni lehet: 
Faragó Józsefnénél – Lakitelek, Bocskai utca 7.  

alatt lehet (06-30/625-08-53),
valamint az iskola titkárságán 
Faragóné Németh Aninál.

Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalnovember

– Kedves  Polgármester Úr! Szeretnék visszatérni egy
témára, melyrõl beszéltünk ugyan az elõzõ számban, de a
megegyezés közel sem jött létre, sõt! Ez pedig a pavilonsor
elõtti parkolók helyzete. Több, mint tíz üzlettulajdonosnak
van azon az útszaka-szon valamilyen boltja, és – úgy hírlik
– nem mindenki kíván egységesen hozzájárulni a burkolt

parkoló munkálatainak költségéhez. Többen joggal háborognak, hogy miért nem
egységes ez? Néhányan fogják megfizetni az összes üzlet parkolójának a felújítását?
Tudjuk, hogy ez „csak“ a munka 50 %-a, mert az önkormányzat felvállalja a másik 50 %-
ot! Akkor is igazságtalannak tartják! Egyáltalán – teszik fel a kérdést – a közterület ezen
burkolása miért az õ kiadásuk kellene, hogy legyen? Míg a falu másik felében  – ahová
nem is igen mennek el az itt nyaralók –, mindenféle költséget felvállal a pályázat! Miért
nem volt ez benne az útpályázati költségvetésben? Kihagyták? Nem lehetett rá
pályázni? Mi lesz akkor, ha csak néhányan maradnak?

– Menjünk sorjában! Azért kérjük, hogy az üzletek tulajdonosai is járuljanak hozzá a költ-
ségekhez, mivel az õ boltjuk elõtt lévõ parkolókról van szó.  Mégiscsak különös  elvárás,
hogy az Önkormányzat építse meg azokat a parkolókat, ahol az érintett üzletek vásárlói
állnak meg, és aminek az eredményeként az üzletek forgalma és az ingatlanok értéke
növekszik. Ugyanakkor – tekintettel arra, hogy tulajdonjogilag valóban közterületrõl van
szó – az Önkormányzat vállalta, hogy kifizeti a költségek 50%-át.  Azt gondolom, ez kor-
rekt ajánlat az Önkormányzat részérõl, volt már más vállalkozó, aki jelezte, hogy
szóljunk, ha az õ üzlete elõtti burkolás költségének az 50%-át is ki akarnánk fizetni…

Az útpályázat költségvetésében azért nem volt benne a parkolók burkolása, mert erre
nem lehetett támogatást igényelni. Elterjedt persze, hogy az Önkormányzat erre is nyert
támogatást, és duplán akarja beszedni a pénzt, egyszer a pályázatból, egyszer pedig az
üzletek tulajdonosaitól. Erre csak azt tudom mondani, hogy aki ezt kitalálta, nyilván
magából indult ki: õ így csinálta volna... Az üzlettulajdonosok természetesen betekinthet-
tek a pályázatba, és meggyõzõdhettek róla, hogy ez nem így van.

Egyébként úgy tûnik, körvonalazódik a megoldás, és elõbb-utóbb megépülnek a
parkolók, úgy ahogyan a zöldség üzlet, a dohánybolt és a pékség elõtt már el is
készültek. Mi azt mondjuk, hogy a burkolás költségeinek a felét kifizetjük, számunkra
indifferens, hogy a költségek másik felén hány vállalkozó osztozik. Ezt az üzlet tula-
jdonosoknak kell maguk között elrendezniük. Ha az üzletek tulajdonosai –
akárhányan is – nem rakják össze a költségek 50%-át, akkor nem lesznek burkolt
parkolók. Magam is azt gondolom, hogy az lenne a korrekt, ha valamennyi üzlettulaj-
donos részt vállalna a költségekbõl, beleértve azokat az üzleteket is, amelyek nem a
soron vannak, de amelyek vásárlói szintén abban a parkolóban állnak meg.
Kényszeríteni azonban senkit nem tudunk.

– Átadásra kerül hamarosan a felújított, új szárnnyal bõvült  óvoda. A környék
legszebb intézménye lett, büszkék lehetünk rá! Bizakodva nézünk a jövõ elé, hogy lesz
benne elegendõ kisgyermek! Lehet már tudni, mennyibe került ez a fejlesztés? Mennyi
volt az önrész, s mennyi a pályázatból érkezett összeg?

– Az óvoda felújítására és bõvítésére a Magyar Állam támogatásával, az Európai
Unió társfinanszírozásával került sor, a DAOP_4.2.1-11-2012-0003 (Dél-alföldi operatív
program) keretében. A beruházás és a kapcsolódó tevékenységek (pl. tervezés,
közbeszerzés bonyolítása, projekt menedzsment, nyilvánosság biztosítása, etc.) teljes
költségvetése 120 millió forint volt, ebbõl 114 millió forint támogatás, 6 millió forint pedig
önerõ. Az önerõ egy részéhez szintén sikerült támogatást nyerni,  2, 4 millió forintot,
így az óvoda beruházás az önkormányzatnak 3,6 millió forintjába került. 

Az óvoda elõtti hét parkolóhely kialakítása – az akadálymentes parkoló kivételével,
amely a pályázat keretében valósult meg – teljes egészében önerõbõl történt, ez a hét
parkoló összesen 2,5 millió forintba került.

– Elkészült az iskola és az óvoda közös parkolója is, ami az ún. Pálkovács-féle
telken épült.  Sokszor mondtuk már, hogy ilyen látványos fejlesztés korábban nem
történt még Lakiteleken. Lehet azt tudni, hogy ebben az önkormányzati ciklusban
mennyi pályázati pénz nyertünk már meg?

– Az elmúlt 3 évben összesen 30 pályázatot nyertünk, aminek a keretében nagyság-
rendileg 2 milliárd forintnyi forráshoz jutott az önkormányzat, vagy valamelyik partnere.
Ez persze nem 30 projektet jelentett, több olyan beruházásunk is volt, illetve van, aminek
a forrását nem egy pályázatból hoztuk össze. Ezen túlmenõen, ide számíthatjuk az
adósságkonszolidáció keretében az állam által átvállalt több, mint 780 millió forintos
adósságállományt. A Gondozási Központ öröksége is elérte a 70 millió forintot, ami
ugyan nem pályázat, de egyrészt ennek a behozatala is nagyon nagy eredmény, más-
részt ezt az összeget is fejlesztésekre fogjuk költeni, illetve részben már költöttük is.
Összesen tehát mintegy 2,8 milliárd forintnyi, a rendszerbe behozott összegrõl beszél-

hetünk. Ebben nincsenek benne azok a pályázatok, amelyeket az önkormányzati rend-
szeren-feladatokon kívül egy-egy civil szervezet nyújtott be és nyert meg (pl.
eszközbeszerzésre, rendezvényszervezésre), és amely pályázatokhoz szintén jelentõs
segítséget nyújtott az önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon
komoly csapatmunka eredménye, amiben benne van az önkormányzatnál, illetve annak
intézményeinél, cégeinél dolgozó kollégák, több lakiteleki civil szervezet és vállalkozó,
valamint Lakitelek országgyûlési képviselõjének is a munkája.

– Az természetes, ha az ember jót cselekszik. A dicsérettel pedig igazán
szûkölködnek a honfitársaink. Mivel jómagam is a testület tagja vagyok, mégis
megteszem, hogy az elégedettség hangján szólok a fejlesztésrõl. Ám koránt sincs
vége! Most készül a felmérés a legfrissebb pályázatokhoz, az orvosi rendelõk
felújítására, valamint az egészségügyi intézmények, a posta, Mûvelõdési Ház elõtti
park felújításához. Mi az elképzelés?

– Pályázni csak úgy lehet, ha vannak kész tervek. Több területen kezdtük meg az
elõ-készületeket. Egyrészt a képviselõ-testületnek van egy döntése, mely szerint
hosszú távon valamennyi egészségügyi szolgáltatást – felnõtt és gyermek háziorvos,
fogorvos, vérvételi hely, védõnõi szolgálat – egy helyen, a mostani II. számú orvosi ren-
delõben kell elhelyezni. Nem tudni, mikor lesz forrás ennek a megvalósítására, most
az elsõ lépést tettük meg: megkezdtük ennek az egészségháznak a tervezését. Egy
másik tervezési munka, amit el kívánunk indítani, az óvoda és a Polgármesteri Hivatal
közötti fás-parkos rész felújításának, egységes közterületté tételének a megtervezése.
Ezen kívül folyik a Kerekdomb és Lakitelek, valamint a Lakitelek és Tiszaug közötti
kerékpárút tervezése is. Hogy minderre mikor lesz forrás, azt nem lehet tudni, egy
azonban biztos: ha nincsenek tervek, nem lehet forráshoz jutni.

– Kevés olyan település van, melynek nincs kifejezetten középpontja. A legtöbb
településen a templom és környéke a központ, nálunk viszont talán ezzel a legújabb
pályázattal, felújítással helyezõdik a hangsúly a mûvház és környékére ismét, hiszen
a parktervezéssel hangsúlyosabbá válik a Liget utca és környéke. Jól érzékelem?

– Én azt szoktam mondani, Lakiteleken nem az a helyzet, hogy ne lenne központ,
hanem az, hogy egy központ helyett három is van. A piactér és annak környéke egyfaj-
ta kereskedelmi „központ“, a Templom park a falu spirituális központja, a Polgármesteri
Hivataltól az óvodáig terjedõ településrész a legfontosabb intézményekkel pedig a min-
dennapi élet központja. Nem hangsúlyáthelyezésrõl van szó, hanem arról, hogy mind-
három részt szépíteni kívánjuk. A piactér és környéke a körforgalommal, az útfelújítás-
sal, a vízelvezetés megoldásával és az üzletek elõtti parkolóknak az üzlettulaj-
donosokkal közösen történõ kialakításával az elmúlt idõszakban jelentõsen átalakult-
megszépült. Ez tovább fog folytatódni magának a piacnak a fejlesztésével, az elárusító
pultok felújításával és fedett pultok kialakításával. A Templom park a 2011. évi park-
felújítással, az Országzászló és az Emlékezés Harangja felállításával méltó spirituális
központtá vált. A harmadik településrész is sokat szépült, egyrészt a Mûvelõdési Ház
és a Polgármesteri Hivatal külsõ felújításával, az óvodafelújítással és a
parkolóépítésekkel. Ennek a résznek a szépítését kívánjuk folytatni egy több éves
parkfelújítási programmal, aminek a tervezése elõtt állunk. 

– Ezek a látványos változások. A testület havonta ülésezik (s többször rendkívül..),
s dönt 20-30 napirendi pontban a legújabb elõterjesztésekrõl. Tervezzük már a
következõ esztendõt is. Mit emelne ki Polgármester úr ezen feladatok közül?

– Folytatni kívánjuk a fejlesztéseket, a falu szépítését. Nemcsak pályázatból, hanem
önerõbõl is. Nagyon sok dolgot meg lehet ugyanis oldani kevés forrásból is. Olyanokat,
amelyek a mindennapi életünk, a komfortérzetünk szempontjából fontosak. Eddig is
voltak ilyenek: önerõbõl újítottuk meg a temetõben a ravatalozó környékét, felújítottunk
több önkormányzati lakást, vagy éppen az I. számú orvosi rendelõt, a fogorvosi ren-
delõt, most pedig a gyermekorvosi rendelõt. Ezeket azért tartom fontosnak megem-
líteni, mert olyan dolgokhoz nyúltunk hozzá, amiket évtizedek óta csak használtunk, és
amiknek az állaga eközben jelentõsen leromlott. A temetõ állapota 2006 óta folyama-
tosan téma volt – biztosan korábban is, de én csak 2006-ban kacsolódtam be az
önkormányzat munkájába –, azonban semmi nem történt az ügyben. Arra sem emlék-
szem, hogy az önkormányzati lakások ügyében történt volna bármi azon kívül, mint-
hogy olyan lakókat engedett be a korábbi önkormányzati vezetés, akik többszázezer
forint tartozást halmoztak föl, a lakásokat pedig teljesen lepusztították. Az orvosi ren-
delõkhöz szintén évtizedek óta nem nyúlt hozzá senki. A dolog pikantériája, hogy sok-
szor rajtunk kérik számon azokat az állapotokat, amiknek a felszámolásához hosszú
évek-évtizedek után éppen mi fogtunk hozzá... Ezt az irányt kívánjuk folytatni a
következõ évben is, a rendelkezésünkre álló lehetõségeken belül.

– A Képviselõ-testület létrehozta az ún. Települési Értéktár Bizottságot, amely az
elmúlt hónapban tartotta elsõ ülését a Népfõiskolán. Mi a feladata ennek a bizottság-
nak, miért jött létre?

– A Települési Értéktár Bizottságot a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról
szóló, 2013. évi XXX. Törvény, valamint az ennek végrehajtására született 114/2013. (IV. 13.)
Kormányrendelet felhatalmazása alapján hoztuk létre. 

Összegzésféle egy esztendõvel
a választások elõtt… 2. rész

Folyt. a köv. oldalon
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A bizottság feladata a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítása,
és ezen nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény létrehozása. Vagyis
felkutatni, azonosítani, nyilvántartásba venni a Lakiteleken található
értékeket, és gondoskodni ezek megõrzésérõl, az utódaink számára
történõ átadásáról. Azt tervezzük, hogy a lakitelekieket megkérdezve, velük
közösen feltárjuk, hogy milyen értékeink vannak itt, helyben, az érték
fogalmát a lehetõ legtágabban értelmezve. Érték lehet egy épület, egy
recept, egy természeti jelenség, egy mûvész, illetve annak alkotásai, egy
gyûjtemény, etc. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan rejtett kincsünk van,
ami mellett naponta elmegyünk, de amelyekrõl nem tudunk, vagy tudunk
ugyan, de nem foglalkozunk velük. Ha mindezeket az értékeket feltárjuk,
megismerjük és a gyermekeinkkel megismertetjük, az hozzá fog járulni a
településhez való kötõdésünk és gyermekeink kötõdésének is az
erõsödéséhez, ami az egyik legfontosabb célunk.

– NAGYON KÖSZÖNÖM! – A következõ számban folytatjuk! 
Czinege Edit

SAJTÓKÖZLEMÉNY
DAOP-4.2.1-11  „A LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS BÕVÍTÉSE“
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Cím:  6065 Lak i te lek,  Széchenyi  kr t .  48.
Telefon:  +36 (76)  449-011,  +36 (76)  449-055     
E-mai l:po lgarmester@lak i te lek.hu  honlap:  www. lak i te lek.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0002
„DR. DEÁK ISTVÁN UTCA FELÚJÍTÁSA ÉS KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE LAKITELEKEN“

Lakiteleken átadták a felújított Dr.Deák István utcát, valamint elkészült a körforgalom kiépítése is.
A település útfelújításra és körforgalmi csomópont építésére pályázott és nyert a DAOP-3.1.1/B-11-2012-
0002 „Dr. Deák István utca felújítása és körforgalom építése Lakiteleken“ címû projekttel. A kivitelezés
2013 áprilisában kezdõdött és 2013. október 31-én zárult. 
A projekt során a Dr. Deák István utca teljes burkolati felújítása, valamint a körforgalmi csomópont építése
vált valóra.

Befejezõdött a Dr. Deák István utca burkolatának teljes felújítása valamint kiépült egy körforgalmi csomópont
Lakitelek belterületén. A projekt során mintegy 704.5 m út került felújításra és korszerûsítésre, valamint egy új kör-
forgalom megépítése készült el.
A beruházás összköltsége  134 282 480 Ft volt, melybõl 90%, azaz 120 854 232 Ft pályázati forrásból került finan-
szírozásra, a vállalt önerõ mértéke 13 428 248 Ft. A fejlesztés célja, hogy a Lakitelek község belterületén lévõ
fontos gyûjtõutat, a Széchenyi körutat és a 4625 sz. országos közutat összekötõ szakasz felújításra kerüljön,
valamint a belterületi forgalmi csomópontot biztonságossá téve elkészüljön a körforgalom. A csomópont a
Széchenyi krt, a Dr. Deák István utca és a Jókai utca biztonságos közlekedését biztosítja, valamint megszüntette
a Vörösmarty utca betorkollását ebbe az egyébként is forgalmas keresztezõdésbe.
A munkálatok során a régi, elöregedett útpálya felújítása, kiszélesítése mellett az újonnan épülõ körforgalmi szakasz
kiépítése komoly teljesítményt kívánt meg a kivitelezõk részérõl. A már meglévõ régi útszakasz felújítása, kor-
szerûsítése folyamatosan haladt, miként a körforgalmi csomópont kiépítése is. A körforgalom területén lévõ
közmûvek átkötései sem jelentettek komoly fennakadást. Ahogyan az országos médiában is teret kapott, egyedül a
villanyvezetékek átkötésének, a villanykarók áthelyezésének munkálatai nem voltak zökkenõmentesek, de a
kivitelezõk és a Démász szakemberei az átadás elõtt megoldották ezt a problémát is.
A beruházás a remények szerint biztonságosabbá teszi a közlekedést a körforgalmi csomóponttal ellátott
területen és kényelmesebbé teszi az utazást a Tõserdõ és a 4625 jelû országos közút felé is. A felújított útsza-
kasz fontos közlekedési útvonal a település lakói és a Tõserdõ turistái számára is, mivel a piactér, az élelmi-
szerbolt és a pékség épülete is ezen út mellet található. Mind közlekedés-biztonsági szempontból, mind pedig a
település képét tekintve pozitív változást hozott ez a beruházás, amelyet elégedetten vesznek birtokba a gyalo-
gosok és a gépjármûvek is. 

Lakiteleken átadták a felújított Szivárvány óvoda épületét, valamint elkészült az épület
bõvítése is. A település a Szivárvány óvoda régi épületének felújítására, energetikai
felújításra és az épület bõvítésére pályázott és nyert a DAOP-4.2.-11 „Nevelési intézmények
fejlesztése“ pályázaton „A lakiteleki Szivárvány óvoda felújítása és bõvítése“ címû projek-
ttel. A kivitelezés 2013. juniusában kezdõdött és 2013. szeptember 30-án zárult. 
A pályázat során az óvoda épületének felújítása, valamint annak bõvítése vált valóra.

Befejezõdött a Szivárvány óvoda épületének felújítása és bõvítése. A munkálatok során a régi épület teljes
felújítása, energetikai korszerûsítése, valamint az új épületszárny megépítése készült el. 

A beruházás összköltsége  113 938 027 Ft volt, melynek 95%-a pályázati forrásból került finanszírozásra. A
fejlesztés célja, hogy az épület hõszigetelése, a nyílászárók cseréje elkészüljön és a bõvítés során új szociális
helységekkel, irodákkal, csoportszobával bõvüljön az óvoda . 

A munkálatok során a régi, elöregedett nyílászárók cseréje, az épület szigetelési munkálatai mellett az újonnan
épülõ szárny felépítése, az elkészült épületkomplexum belsõ felújítása komoly teljesítményt kívánt meg a
kivitelezõk részérõl. A már meglévõ régi épület felújítása, külsõ-belsõ korszerûsítése folyamatosan haladt,
párhuzamosan az új szárny építésével . Tágas terek, világos irodák, új csoportszoba, szociális helységek szület-
tek az új épületrészben, de a régi épület belsõ terei is megújultak, kissé átalakultak. Az udvaron egy új, fedett
kerékpártároló is helyet kapott.

A beruházás a remények szerint segíti Lakitelek népességmegtartó erejét, fokozza a családok, kisgyermekes
szülõk elégedettségét. A folyamatosan magasnak mondható gyermek-létszám miatt az új csoportszobát is
hamar belakják majd a gyerekek. A megújult, kibõvült óvodaépületben gördülékenyebben tud folyni a nevelõi
munka, a dolgozók, pedagógusok elhelyezési körülményei is jobbak lettek. A szigetelés és a nyílászárók cseré-
je nagy lépést jelent majd az energiatakarékosság és az anyagi megtakarítás terén is. 

Tágasabb, szebb munkahely lett ez felnõttek és a gyerekek számára is.

Lakitelek 
Önkomrányzata

Lakitelek 
Önkomrányzata

Kedves Szülõk! Kedves Lakitelekiek!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a lakiteleki
Szivárvány Óvoda ünnepélyes átadására 2013. novem-
ber 29-én 15 órakor kerül sor. 
Lehet, hogy még kicsit távoli az idõpont, de ahhoz, hogy a
beköltözés után minden kisgyermek biztonságban nevelkedhessen
az óvodában, még szükség van a hátralévõ idõre. Sokan dolgoztunk
azon, hogy ez a nap elérkezzen. Köszönjük, hogy türelmükkel
segítették ezt a munkát. Ugyanúgy, ahogyan a régi óvoda vagy a
bölcsõde felújításánál, most is megtapasztaltuk azt a jó szándékot,
amellyel az esetleges kellemetlenségeket viselték. 
2013. december 02-tõl nagy szeretettel várunk minden kisgyer-
meket a bölcsõdébe és az óvodába. 
Mostantól minden lakiteleki kisgyermeket fel tudunk venni mind az

óvodába, mind a bölcsõdébe. 

NYITVA VAN AZ OVI KAPU!
Óvodánk nem csak kívülrõl gyönyörû, de belülrõl is nagyon-nagyon
szép. 
November 30-án szombaton és december 1-jén vasárnap
óvodánk kapui nyitva állnak 9-15 óra között. Minden lakitelekit
szeretettel várunk, függetlenül attól, hogy jár-e óvodába a családból
gyermek, vagy nem. Tekintsék meg óvodánkat, járják be a termeket,
a kiszolgáló helyiségeket, az udvart. 
Örüljünk együtt Lakitelek gyönyörû óvodájának!
Köszönjük Lakitelek Önkormányzat vezetõinek és képviselõinek,
valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy hosszú távra
megteremtették a lakiteleki gyermekek óvodai nevelésének kor-
szerû feltételeit.

a terv 
és a
valóság!
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Polgárõrség, Lakitelek 6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.    Mobil: +3630/621-0063 

Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A P O LG Á R Õ R S É G H Í R E I
November hónap során az alaptevékenységünket jelentõ járõrözõ, jelzõ szolgálat

mellett a település lakosságának és az innen elszármazottak békés és bûn- és bale-
setmentes megemlékezése érdekében telesítettünk szolgálatot a temetõ mellett.

Halottak és a Mindenszentek napján 09.00-19.00 óra közötti idõben, mindkét nap
polgárõrtársaimmal a temetõ bejáratánál a megemlékezõk balesetmentes le- és fel-
hajtását segítettük a 44-es számú fõútról és fõútra, valamint a parkolókban maradt
gépjármûvek biztonsága érdekében járõröztünk a temetõ környékén.

A külön szolgálatban részt vettek: Ágoston Györgyné, Belicza András,Dakó
Sándor, Keresztúri Dénes, Kiss Nándor, Madari Andor, ifj. Madari István, Madari
Róbert, id. Salánki Imre,ifj. Salánki Imre, Szabó József, Szóráth Miklós, SzóráthTibor,
id. Szekeres János, Verzár Csaba, Varga Róbert, Verdon János, polgárõrtársaim.
Ezúton köszönöm ismételten tagjaink önkéntes, áldozatos tevékenységét.
Köszönet a munkátokért!

A megemlékezés során a temetõben, annak környékén bûncselekmény nem
történt, sajnos az egyetlen közlekedési balesetnek a szolgálatra érkezõ polgárõrtár-
sunk volt vétlen részese. Szerencsére csak anyagi -sajnos jelentõs- kár keletkezett.

A korai sötétedésre tekintettel kérünk minden kerékpárost, hogy kerékpárját szerel-
je fel az elõírásoknak megfelelõ világítással, fényvisszaverõ prizmákkal. A hónap
közepén a rendõrség „Látni és látszani“ akciójának keretében Lakiteleken is
ellenõrizték, figyelmeztették a kerékpárosokat a Tiszakécskei Rendõrõrs munkatár-
sai.Az akcióban egyesületünket id. Salánki Imre képviselte.Köszönöm Imre bácsi!A
kerékpáros balesetek megelõzése érdekében egyesületünk a közeljövõben a
rendõrséggel együttmûködve további hasonló akciókat kíván szervezni településünk
utcáin az esti órákban.

A fûtési szezon beköszöntével sajnos az illegális fakitermelések és az illegális tûzifa-
árusok is megjelennek a falvakban. Kérünk mindenkit, hogy csak megbízható forrás-
ból, embertõl származó téli tüzelõt vásároljanak. Sajnos sokszor bebizonyosodik,
hogy az olcsó sokszor sokkal drágább! Idegen faárusok megjelenésekor értesítsék a
rendõrséget, a polgárõrséget!

Egyesületünk minden hónap utolsó péntekén – a téli idõszámítás szerint18 órakor–
tartja havi összejövetelét a Könyvtár alatti klubhelyiségben, ahol a következõ hónap
szolgálatait osztjuk be, megbeszéljük aktuális feladatainkat, gondjainkat. Igyekszünk
minden alkalommal a tevékenységünk hatékony, jogszabályoknak megfelelõ, bizton-
ságos végzése érdekében képzést is tartani. Aki érdeklõdik a lakosság, a település
érdekében végzett szolgálatunk iránt látogasson el összejöveteleinkre, legyen
egyesületünk szolgálatot adó „rendes“ tagja, vagy más tevékenysége, anyagi támo-
gatása alapján pártoló tagja.                                                 Madari Róbert  elnök

Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából, eddigi kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseként „Kopácsi Sándor Polgárõr Érdemrend“

kitüntetésben részesült
DrDr. Rácz A. Rácz Adrienndrienn pol-
gárõrtársunk, az Országos
Polgárõr Szövetség Lovas
Tagozatának leköszönõ
elnöke. Adrienn kitartó,
hatékony munkájának ered-
ményeképpen Lakitelekrõl
kiindulva vált országossá,
országosan szervezetté a

lovas polgárõr mozgalom és Lakitelek központtal megalakult az országos
lovas tagozat, melynek elsõ elnöke polgárõrtársunk. Az általa irányított
idõszakhoz fûzõdik a lovas polgárõrök egységes képzésének elindítása is.
Az érdemrendet Dr. Túrós András úr, az OPSZ elnöke adta át, melyhez
egyesületünk teljes tagsága nevében ezúton is gratulálunk!
Kedves Adrienn! Magánéletedhez, munkádhoz, polgárõr tevékenységedhez
jó egészséget, kitartást, sok sikert kívánok!
Tisztelettel: Madari Róbert elnök

Tájékoztató a lakiteleki települési szilárd
hulladék kezelése és elszállítása kapcsán

A hulladékgazdálkodás mindannyiunk érdeke, hiszen: 

„A Földet nem szüleinktõl örököltük, hanem gyermekeinktõl
kaptuk kölcsön.“

A települési szilárd hulladék kezelése és elszállítása nagyon
szigorú szabályozás szerint történik, melyet az országosan
meghatározott törvényi jogszabályok alapján (2012. évi CLXXXV.
törvény a  hulladékról), helyi rendeletben rögzítetteknek (Lakitelek

Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2012. (III.2.) számú rendelete, a továbbiak-
ban: Rendelet) megfelelõen végez a LAKI-GAZDA Nonprofit Kft.

Ezen jogszabályok és rendeletek legfontosabbjait szedtük össze egy csokorba a
lakosság részére azon céllal, hogy megkönnyítsük  megértésüket, és egyúttal a
jogkövetõ magatartás maradéktalan betartását, illetve hogy felvilágosítást adjunk a
lakosságnak a saját, valamint a szolgáltató kötelezettségeirõl és jogairól.

A Rendelet II. fejezet 3. § (2) pontja alapján a közszolgáltatást kötelezõ igénybe
venni, ezért (3) az ingatlantulajdonos köteles hulladékkezelési közszolgáltatási díjat
fizetni, (4) melyet a tulajdonosok minimálisan 110 literes, illetve (5) egyedülálló állandó
lakosok kérelmükre 80 literes gyûjtõedény után kötelesek megfizetni.

A Rendelet 6.§-a részletezi az ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit,
többek között azt is, hogy mely anyagok nem tekinthetõk települési hulladéknak: /(5)
folyadék, maró, tûz-és robbanásveszélyes anyag, illetve veszélyes hulladéknak
minõsülõ anyagok; (8) építési törmelék, hó, jég,/, s amelyeket az ingatlantulajdonos
köteles saját költségén elszállíttatni vagy elszállítani.

A 4.§ tartalmazza a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit, így például a hulladék-
szállítási napokat, illetve rögzíti azt, hogy a szolgáltató megtagadhatja a hulladék
átvételét, begyûjtését és elszállítását (5), többek között akkor, ha a) az ingatlantulaj-
donos nem a szolgáltató által rendszeresített gyûjtõedényt használja, vagy c) ha a
gyûjtõedény nem települési szilárd hulladékot tartalmaz.

Ezen rendelkezés alapján a Laki-Gazda Non-profit Kft. a jövõben a kukák
mellé, vagy azok tetejére kitett, nem a Laki-Gazda Kft. emblémájával ellátott
zsákokban található hulladékot NEM SZÁLLATJA EL!  

Az üdülõingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozóan a 10.§ alapján (1)
ezeken a területeken a közszolgáltatás a rendszeresített közszolgáltató
emblémájával, cégjelzéssel ellátott, mûanyag zsák biztosításával történik, melyet
(2) a szolgáltató ingyenesen bocsát az ingatlantulajdonosok részére, állandó
lakosoknak ingatlanonként évi 52 db, míg a nem állandó lakosoknak évi 26 db 110
literes zsák mennyiségben.

Többlet hulladék elszállítására természetesen mindenki számára lehetõséget
biztosít a LAKI-GAZDA Nonprofit Kft., amennyiben az a cég logójával ellátott
mûanyag zsákban kerül kihelyezésre. A zsákok megvásárolhatóak 360 Ft/db áron
a cég irodájában (Széchenyi krt. 48.)

A Rendelet III. fejezetének 11.§ (2) alapján a közszolgáltató negyedévente
számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendõ közszolgáltatási díjról,
melyet a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül köteles a tulajdonos
kiegyenlíteni. A díjhátralékról a közszolgáltató fizetési felszólítást küld, melynek
eredménytelensége esetén átadja azt behajtásra a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak (NAV), mivel a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.)
2013. január 1-jétõl a NAV hatáskörébe utalta a meg nem fizetett hul-
ladékgazdálkodási díjhátralék beszedésével kapcsolatos feladatokat. 

A NAV a követelés behajtása érdekében elsõsorban adminisztratív végrehajtási
cselekményeket foganatosít, tehát hatósági átutalási megbízást ad ki, jövedelmet
tilt le, adófolyószámlán fennálló túlfizetés átvezetésérõl intézkedik. A végrehajtási
eljárás keretében a NAV teljes körû végrehajtást folytat, eredménytelen adminiszt-
ratív végrehajtás esetén intézkedik az ingó- és ingatlan vagyon foglalása iránt, s
akár jelzálogot is bejegyeztethet az adott ingatlanra. Fontos tudni azt is, hogy a
felmerülõ összes végrehajtási költség – melynek összege minimum 5000 forint – a
hátralékosokat  terheli, ezért érdemes a végrehajtási eljárás elkerülése érdekében
mielõbb rendezni a tartozást.

Értesítjük a lakosságot, hogy a LAKI-GAZDA Nonprofit Kft. megkezdte az
adatok összevetését, egyeztetését a lakóingatlanok, a kirakott hulladék meny-
nyisége és a befizetések tekintetében. 2014. január 1-jétõl a szolgáltató ismétel-
ten cimkével látja el azokat az edényzeteket, amelyeknek díját megfizették.

Minden további információt megtalálnak a fent említett Önkormányzati rendelet-
ben, illetve a NAV honlapján.

Köszönjük együttmûködésüket! Tornyi Gyula ügyvezetõ 
LAKI-GAZDA Nonprofit Kft.



Kedves Olvasó!

Közeledik az évvége, a december. Hideg, csúszós utak, ezernyi veszély, ami  legjobban a
magányos, és idõs embereket érinti. Szeretném hinni, hogy ha valaki bajba kerül, ha segítséget
igényel, ha segítségre szorult, mindig akad valaki, aki jelez majd felénk: figyeljünk oda, men-
jünk, segítsünk. Számomra fájdalmas az, ha valaki – mert nem kapott kellõ figyelmet, azért
kerül kilátástalan helyzetbe, kórházba, vagy ami a legrosszabb azért hal meg. 

Sokan, nagyon sokan vannak, akiknek a karácsony szomorúságot, elkeseredettséget hoz,
hiszen egyedül lenni ezen a csodálatos ünnepen, és siratni azokat, akik már nin-csenek vele;
ennél fájdalmasabb nincs. Ám a szeretet, a figyelem, egy kedves szó csodákra képes. 

Sajnos még nem tudok tudósítani az Idõsek Klubja megnyitójáról. Nagyon várom, várjuk, hogy
megnyithassuk, hogy megmutathassuk, és hogy naponta várhassuk a nappali ellátást
igénylõket, akikkel beszélgethetünk, társasozhatunk, vagy kipróbálhatjuk rehabilitációs
eszközeinket. Terveink között szerepel egy-egy vendég meghívása. Baráti beszélgetésekre,
ismeretterjesztõ elõadásra, közös kézimunkázásra, felolvasásra,  közös ünneplésre hívunk,
várunk mindenkit. 

Akkor nyer értelmet az új intézmény, ha megtelik élettel, ha azok, akikért létrejött, megtisztel-
nek bennünket látogatásaikkal, jelenlétükkel. 

Nem túl régen valaki megkérdezte tõlem: miért kerültek kivágásra az intézmény elõtti
gyönyörû fák. Régen vártam a kérdést, és itt szeretnék válaszolni. Nagyon szeretem a
növényeket, a fákat, mindent, ami szépíti a környezetünket, de sajnos ezek a fák, túlnõtték
magukat. Évekkel ezelõtt már életveszélyessé lettek nyilvánítva. Gyökereikkel feltörték a beton-
járdát, megemelték, és összetörték a betonkerítést, és hosszan benyúltak a belsõ kertbe,
bebújtak az épület falai alá. 

Fájt a haláluk, de dönteni kellett, és az intézmény, a benne élõ emberek fontosabbak voltak.
Megbeszéltük a község vezetõivel, ültetünk majd fákat, csak kicsit távolabb, és környezetbe
illõbbeket, az  intézményt nem veszélyeztetõket. 

Nem tudom, ha a kérdezõnek kellett volna döntenie, hogyan dönt?... Mi így láttuk helyesnek.

November 9-én szombaton volt a Tisza Nyugdíjas Klub „záró bulija“ az Autós Csárdában. Az
a megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam, amelyet ezúton is megköszönök. Nagyon jó
vendéglátásban volt részünk, köszönhetõen a Csárda tulajdonosának és dolgozóinak. Belicza
András, Vargáné Darabos Márta, a Mazsorett csoport jóvoltából fantasztikus hangulat alakult.
Csingerné Klárika néni jó házigazdaként fogadott mindenkit, ám a Nyugdíjas Klub minden
tagja, pénzügyi vezetõje, szívvel-lélekkel azon volt, hogy a megjelent vendégek, klubtagok, min-
denki jól érezze magát. 

Ha tombolát veszek, elsõsorban nem azzal a  gondolattal teszem, hogy nyerni akarok, hanem
a támogató szándék, a hála ösztönöz, így óriási meglepetés volt, mikor megnyertem a fõdíjat.  

Nagyon emlékezetes, szép este volt. Köszönöm, hogy részese lehettem.

Köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, adományért, az idõsek felé irányított
tiszteletért, szeretetért Varga Antalnak, Víglási Imrének (Jutka ABC), Faragó Józsefnek, Madari
Andornak, Molnár Arnoldnak, Kobela Istvánnénak Bánfalvi Pálnénak, Kutasi Jánosnénak,
Csinger Sándornénak, Punyi Ilona Franciskának, Molnár Gyulának, Tornyi Gyulának.

Köszönjük Szabó Tamás Lelkész Úrnak, hogy október 30-án tartott Kegyeleti Emléknapunkon
velünk volt, köszönetet mondunk Bagi Ferenc Plébános Úrnak, aki késõbb kereste fel
intézményünket, és nyújtott lelki vigaszt lakóinknak. 

Köszönetünk mellett  jó egészséget, sok örömet, minden jót kívánunk
minden jószándékú,  másokra figyelõ támogatónak, minden embernek

és

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepet kívánok
Lakóink, Ellátottjaink, minden Dolgozónk nevében

minden Olvasónak.
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… –

szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ
Sajnos idén nem

lesz „cipõsdoboz“...

A Mûvelõdési ház hírei

November 7-én este egy nagyon családias hangulatú, szép
estén ünnepeltük meg a mûvelõdési házunk 50 éves születésnapját.
Több érdeklõdõt vártam... 

50 évvel ezelõtt – hangzott el a megemlékezésen – rengetegen
voltak az épület átadásán. Magukénak érezték, büszkék voltak rá,
szerették. Remélem, hogy a csütörtöki idõpont és a dolgos hétköz-
napok miatt nem voltunk olyan sokan és a helyiek magukénak érzik,
büszkék rá, és úgy szeretik a mûvelõdési házat, mint régen…

Majorné Marika néni már 2003-ban a 40. évfordulón is beszédet
mondott, amelyet akkor úgy zárt, hogy szeretné megérni azt, hogy
ez az épület megújul, megszépül. Akkor ez olyan távolinak tûnt, de
mára megtörtént és Marika néni is itt volt közöttünk. Elmesélte az
építkezés, a spórolás idõszakát, és emlékezett a település akkori
vezetõire is, akik sokat tettek azért, hogy felépülhessen a ház.

Az elmúlt 50 év elsõ szakasza elevenedett meg Polyák Albert,
Lezsák Sándor, Tóth Sándor elbeszélése alapján. A saját emlékek,
történetek felidézése közben egy pont volt, amelyet mindannyian
érintettek. A mûvelõdési ház origo pontját, Gyöngyösi Gyuri bá-
csit. Meg lehetett volna markolni a levegõt, miközben róla beszéltek
vendégeink. Felidéztük a régi szakkörök, klubok hangulatát, a
történelmet… 

Lezsák Sándor tanár úr személyes emlékeibe, a Gyuri bácsival
eltöltött évek kulisszatitkaiba avatta be a közönséget. 

Vargáné Darabos Márti is sok idõt töltött Gyuri bácsival, sok
emléket õriz róla. Márti késõbb vezette a mûvelõdési házat, az
ifjúsági klubbot, a színjátszókat. 

Vendégem volt Dávid Orsi is, aki bár nem ismerte Gyuri bácsit,
mégis sokat hallott róla az idõk folyamán. 

Jelen voltak egykori színjátszósok, a régi citerazenekar tagjai –
Csinger Sándorné vezetésével, majd az emlékezés után egy jó
hangulatú vacsora keretében folyt tovább a beszélgetés.

Köszönöm mindenkinek a részvételt, és várom az érdeklõdõket
az 50 éves évforduló alkalmából szervezett rendezvénysorozatra.

December 7-én este Örömkoncertet ren-
dezünk lakiteleki és környékbeli
zenészbarátaimmal, énekesekkel. Most
alakul ki a végleges mûsor, fellép egy helyi
általános iskolásokból alakult kis zenekar,
valamint a Tûzoltózenekar is egészen más
oldaláról mutatkozik be…

December 21-én megrendezésre kerül a
Falukarácsony, sok meglepetéssel, színes
mûsorral várjuk Lakitelek ünnepre
készülõdõ lakosságát! Belicza András

„S ez az adventi, mély, havas és holdas éj, titkot tud: Jön! ... Ne félj!“ 
„Jézusom várlak. Leborulok én, szivem hozom, gyermeki szivemet.
Jöttödre készits föl engem, hiszen te vagy az örök szeretet.“

(Turmezei Erzsébet)
„Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a sze-
retet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.“

(Pilinszky János)
„A lélek sugárzása, széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége, összhangot teremt a házban.
Az otthon összhangja, rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol, béke köszönt a világra.” (közmondás)



Kedves Olvasóink!

A tanév elsõ hónapjaiban megnõtt a
napközit, tanulószobai ellátást kérõ

családok száma. Diákjaink több mint fele részese
ezeknek a foglalkozásoknak, a csoportok létszáma ezért
jóval harminc fõ fölé emelkedett. A zsúfoltság csökken-
tésére a Tankerület jóváhagyásával és a munkaügyi
központ közvetítésével két új kollégát vehettünk fel az
elmúlt hetekben: Kiss Gizella tanárnõ Tiszakécskérõl
érkezett hozzánk, Kiss Anita tanárnõ pedig kiskunfélegy-
házi. Kettejük alkal-mazásával már hét napközis csoport-
ban készülhetnek fel a tanórákra a gyermekek. 

A felsõ tagozatosok számára szervezett tanulószobai
foglalkozást is megosztottuk 5-6., illetve 7-8.
évfolyamosokra. Bízunk benne, hogy így hatékonyabbá
válik a munka. Augusztus vége óta vártuk Kapuvári
Eszter tanárnõ érkezését, akit a téti tankerület csak
utódának megtalálása után engedett el hozzánk. Eszter
Lakiteleken szolfézst és citerát, Nyárlõrincen pedig
éneket és citerát tanít a gyermekeknek. Mindhármuknak
vidám, szép és sikeres munkát kívánunk!

Az õszi szünet után hetedikeseinket és nyolcadiko-
sainkat a hagyományos továbbtanulási szülõi érteke-
zlettel vártuk. Idén is közel húsz középiskola képviselõi
tiszteltek meg bennünket azzal, hogy személyesen jöttek
el a szülõkhöz és a gyermekekhez a beiskolázással kapc-
solatos tudnivalók megbeszélésére. Több intézményben
már nyílt napokat is tartottak, de sok olyan középiskola
van, amely a közeljövõben ad lehetõséget a mindennapok
megismerésére. Arra buzdítjuk nyolcadikosainkat és
szüleiket, hogy ne szalasszák el az alkalmat, pillantsanak
bele több intézmény életébe!

Október 21-22-én összetett atlétika versenyt 
rendeztünk az Eötvös Iskolában.

Eredmények
3. évfolyamon lányoknál 

I. helyezett Balla Vivien 3. c
II. helyezett Csikós Nóra 3. a
III. helyezett Révész Lili Henrietta 3. b

3. évfolyamon fiúknál
I. helyezett Kotvics Dominik 3. a
II. helyezett Tóth - Péli Márk 3. a
III. helyezett Varga Dániel 3. b

4. évfolyamon lányoknál 

I. helyezett Kutasi Márta 4. c
II. helyezett Varga Panka 4. a
III. helyezett Nagy Veronika Lívia 4. b

4. évfolyamon fiúknál 

I. helyezett Faragó Martin 4. c

II. helyezett Anka Gyula Benedek 4. b
III. helyezett Tálas Donát Marcell 4. b

5. évfolyamon lányoknál 
I. helyezett Kissebestyén Petra 5. b
II. helyezett Németh Krisztina  5. b
III. helyezett Madari Lili 5. a

5. évfolyamon fiúknál
I. helyezett Zoltán Benedek Marcell 5. a
II. helyezett Bódor Bence 5.b
III. helyezett Tombácz Arnold 5. a

6. évfolyamon lányoknál 
I. helyezett Mihalik Eszter Jázmin 6. b
II. helyezett Simonyi Martina 6. a
III. helyezett Uram Melinda 6. b

6. évfolyamon fiúknál
I. helyezett Tamásy Krisztián 6. b
II. helyezett Beke Bálint 6. a
III. helyezett Tóth Márk Imre 6. b

A pagodafa virága mandarinsárgára színez

A pagodafa virága mandarinsárgára, a bársonyka
zöldessárgára, a feketedió barnára színezi a gyapjút. Ezt
tapasztalták meg a Színeskert szakkörösök a hétvégi,
rendkívüli foglalkozáson, Kecskeméten. 

Nagy Mari és Vidák István textil iparmûvészek vezették
be a növényi gyapjúfestés rejtelmeibe diákjainkat. A
mûvészházaspár a tanítás és alkotás mellett kutatja is a
textilkészítés folyamatait. 

November 20-án, szerdán Nagy Mari mûvésznõ,
iskolánkban tart nemezelõ foglalkozást a kézmûves- és
Színeskert szakkörösöknek. 

November 18-án Kemendi Ágnessel, – a Festõnövények
címû könyv írójával – készítünk növényekbõl tintát. A fenti
programok a Nemzeti Mûvelõdési Intézet anyagi támo-
gatásával és Bács-Kiskun megyei Irodájának
közremûködésével jöhetett, jöhet létre.

Szelesné Kása Ilona 
Színeskert- és kézmûves szak körvezetõ

Szakmai nap az óvoda-iskola átmenet 
könnyítéséért

Idén is nagy örömmel láttuk vendégül az elsõ osztályok-
ban az óvó néniket. 

A látogatásról Sütõ Lászlóné vezetõ óvónõ és
Tábori Kálmánné alsós munkaközösség-vezetõ gon-
dolatait olvashatják:

Hosszú évek óta november hónapban az óvoda-iskola
átmenetet segítõ programok jelentõs eseménye, amikor az
óvónõk tanórákon vesznek részt az elsõ osztályosoknál.
Várják ezt a napot a gyerekek, a tanítónõk és az óvónõk
egyaránt, hiszen nagyon jó újra találkozni. Jó látni az
órákon azt, hogy hogyan sikerült beilleszkedni az iskolai
tanulásba, meddig tart a figyelem, hogyan gömbölyödnek a
betûk és már az olvasás elsõ lépései is jól megfigyelhetõk.
A búcsúzáskor sok-sok ölelés, mosoly és simogatás jutott
az óvó néniknek, gyerekeknek. A délelõtti óralátogatást, a
szakmai tapasztalatcsere követte. Mindenekelõtt azonban
közösen megtekintették a felújított és kibõvített óvodát.
Együtt örültek a csodálatos épületnek. A tanítónõk
elmondták, hogy elégedettel a gyerekek tanuláshoz való
viszonyával, gyorsan társakra, barátokra találtak és jó kis
közösségek alakultak ki. Az óvónõk is ezt tapasztalták az
órákon. A szakmai nap közös feladatok egyeztetésével
zárult.

November 12-én különlegesen szép napra virradtunk.
Tudtuk, hogy ma egész délelõtt velünk, az elsõ osztá-
lyosokkal lesznek az óvó nénik. A gyerekek nagy örömmel
és izgatottsággal figyelték: Vajon az enyém eljön-e? Senki
nem csalódott, mert még ha csak rövid idõre is, de min-
denki találkozhatott és megölelhette szeretett óvó nénijét.
Büszkén mutatták meg a füzeteiket, hogy milyen ügyesen
írnak. Olvasták a tanult betûket, számoltak, meséltek,
tornáztak, énekeltek nekik boldogan. Õk pedig örömmel
látták, hogy a kis óvodásokból már igazi iskolás gyer-
mekek lettek. Igen, néhány hét alatt „beszoktak“ az iskolá-
ba. A játékon kívül, ami eddig az irányító, jellemzõ
tevékenységük volt, most már egyre inkább tervszerû,
rendszeres teljesítményeket váró tevékenységek kezdõd-
nek el az életükben, az igazi TANULÁS. Persze az
iskolában is sokat játszunk, játszva tanulunk a legtöbbet! A
játék olyan örömteli tevékenység marad itt is, ami nélkül
nincs egészséges személyiségfejlõdés! Nélküle nincs tan-
ulás, nincs kreativitás! 

Örülünk, hogy találkozhattunk, és megmutathattuk, hogy
mennyit ügyesedtek, okosodtak elsõseink!

A Tölgyfa Sportegyesület 
birkózóinak hírei

Örömmel adunk hírt arról, hogy egyesületünk a Magyar
Birkózószövetség pályázatán a 2013. esztendõre 750 000
Ft támogatást nyert. Az összeget a versenyeztetésre,
sportfelszerelések vásárlására, terembérletre fordítjuk.

November 16-án elsõ alkalommal rendezték meg
Kiskunfélegyházán a „Goloderma Kupa“ birkózóversenyt,
melyen 20 egyesület 170 sportolója indult. Egyesületünk
képviseletében 28 kg súlycsoportban Bodri Benedek
hatodik helyezést ért el. A 33 kg-ban induló Somodi
Armand most nem végzett pontszerzõ helyen.

Továbbra is nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt
edzéseinkre, melyek hétfõn és szerdán 16.30-kor kezdõd-
nek az iskola tornatermében.

ISKOLAI HÍREK
– szerkeszti: Olajos István igazgató
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A 2012. esztendõben a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
számára 270 503 Ft 1%-os adófelajánlás érkezett. Az
összeget teljes egészében diákjaink beiskolázásának
segítésére, és az Eötvös Iskola eszközfejlesztésére
fordítottuk. Köszönjük szépen mindazok támogatását,
akik adójuk 1%-át felajánlották iskolánk alapítványának!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a következõ eszten-
dõben is gondoljanak ránk. Adószámunk: 18346644-1-03



Krisztus király vasárnapjával –  ami ebben az
évben november 24-én van – véget ér ez az
egyházi év is és elkezdõdik az adventi idõszak.  

December 1. advent elsõ vasárnapja.
Az advent szó jelentése: Úrjövet. Ez az

idõszak a litargikus év kezdete, az Úr
eljövetelére való felkészülés ideje. 

A polgári évet nagy csinnadrattával búcsúztatja a világ, az egyházi évet
visszafogottan, de örömmel és reménységgel fejezzük be, megváltónkra, a
történelem urára, Jézus Krisztusra tekintve, aki a szeretet hatalmát hozta el a
földre.

Ahogy a polgári év végén számvetést, számadást készítünk, ugyanígy  kell
tennünk az egyházi év végén is,  megvizsgálva a lelkiismeretünket: hogyan
éltünk?

A polgári év nagy vigalommal kezdõdik, az egyházi év az adventi idõ roráté
miséinek csöndjében, virrasztással, imával, jócselekedetekkel, böjttel, nem
csupán egy újabb esztendõre, hanem egy új életre készülve.

Egyházunkban az adventnek hármas jelentése van, múlt, jelen, s
jövendõ kapcsolódik egybe benne:
1. Megemlékezünk az ószövetségi emberek várakozásáról, akiknek
megígérte az Úr az õ eljövetelét.
2. A hívõ keresztény ember azt is várja, hogy Krisztus az õ lelkében is
megszülessen karácsonykor.
3. Az egyház pedig  virrasztva vár Krisztus második eljövetelére is, mely
az utolsó napon következik be.

Advent a csönd, a lelki elmélyülés, az imádság idõszaka. Igyekszünk többet
foglalkozni Isten dolgaival, és szeretnénk  jobban megismerni azt, akit várunk.
Liturgikus színe a viola (lila), mely a bûnbánatot jelenti. Ilyenkor templomainkban
az oltár díszítetlen, az orgona szerepe  is csak az, hogy kísérje az éneket. Szép
hagyomány,  és segít elmélyíteni  várakozásunkat,  az adventi koszorú
készítése. Mintegy élõ naptárként  mutatja  a családnak, a közösségnek
Karácsony közeledését.            

Az adventi koszorún négy gyertya van, három lila és egy rózsaszín, amit
advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján gyújtunk meg.

* Advent 1. vasárnapja:
Az Úr aki gyermekként jött el  szegénységben és alázatosságban, egykor  majd
bíróként  jön el újra hatalommal és dicsõséggel. Arra hív Egyházunk  ezen a
napon, hogy munkálkodjunk üdvösségünkön.

*Advent 2. vasárnapja:
A várakozó Egyház vasárnapja. Átéljük  az ószövetségségi nép Messiás-
várását és figyelünk Keresztelõ János intésére: Készítsünk utat szívünkben a
Megváltó számára.

*Advent 3. vasárnapja:
Az adventi öröm vasárnapja. E napon szabad rózsaszínben mondani a misét és
szólhat az orgona is. Az Egyház ezzel enyhíti a szent idõ szigorúsását, és a
reményt táplálja bennünk: az Úr már közel van hozzánk!

*Advent 4. vasárnapja:
Az adventi bizonyosság vasárnapja. Itt áll már az Úr a küszöbön. Méltók
vagyunk fogadni õt?   

Advent: a várakozás ajándéka 

A várakozás éppen olyan személyes dolog, mint annak végén  maga a
találkozás azzal, akire vártunk. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki szeret
várakozni, pedig  ebbõl áll az egész élet.   Nehezen vesszük észre, hogy a min-
dennapok várakozásai Isten nekünk rendelt lelki gyakorlatai, amelyekkel a vele
való végsõ találkozásra vezet bennünket... 

Arra szoktat, nevel, hogy  észrevegyük, ki áll, ül, fekszik, vagy netalántán ki
szenved mellettünk, velünk. Vagyis vegyük észre Õt, aki valamiképpen minden
apró kis várakozásunkban ott van. Gyanítom, hogy sokan tudnak erre példát a
maguk életébõl.

Szavaimnak talán hitelt ad az, hogy sok idõt töltök kórházak különbözõ
várótermeiben, folyosóin. Várakozom életmentõ, életfenntartó kezelésekre,
várakozom betegszállító autókra, amelyek nem menetrend szerint érkeznek. 

Elõször úgy tûnik, a várakozás szükséges rossz, elrabolt, meddõ idõ, ami
megrövidíti az életet. Mit lehet tenni? Beszélgetni a sorstársakkal, vigasztalni,
vigasztalódni, imádkozni, olvasni, gondolkodni, a laptopok és mobiltelefonok
világában  dolgozni is. És  ilyen módon  megtanulni az idõ valódi értékét, azt,
hogy a várakozás ajándék.                                                     Tábori Kálmán

Adventi miserend

Hétfõ          reggel  6  óra
Kedd           reggel  6 óra
Szerda         reggel  6 óra
Csütörtök        este  6 óra
Péntek             este  6 óra
Szombat          este  6 óra
Vasárnap      reggel 8   és este 6 óra

A legifjabb zarándok

Képünk fõszereplõje a 6. magyar
Szent Család zarándoklat legifjabb
résztvevõje a 11 hónapos Szuetta
Bános. Csak így tovább! 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Felhívás!
Mindazok a jubiláló házasok, akik ebben az évben  ünneplik

házasságkötésük
55. 50. 40. 35. 30. 25. 20.  10. 5.

vagy bármelyik ettõl eltérõ évfordulóját, és ezért
Szent Család  napján, 

2013. december 30-án, Szent Család vasárnapján
a reggel 8 órai szentmisén

hálát szeretnének adni Istennek,
azok jelezzék ezt a szándékukat a plébánián!

Ezt  azok is  megtehet ik ,  
ak ik  nem ebben a templomban kötöt tek házasságot!

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

„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok.“   (Mt 24,42. )
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Advent: a várakozás kegyelme

(Olajos István felvétele.)



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

„BIZONY, HAMAR ELJÖVÖK. ÁMEN. JÖJJ, URAM JÉZUS!“(Jel 22,20.)
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Ádvent a várakozás megszentelése
(Habakuk 2,1-4.)

Már egy ideje ülök az ágy szélén és várom, hogy megvir-
radjon, de az idõ állni látszik inkább. A ház alszik, csak Te
vagy ébren Uram, és a várakozással kapcsolatos Igéid jut-
nak eszembe.

Az a technika, amit kezünkbe adtál nem tette könnyebbé
dolgunkat. Amit elvett tõlünk az a "várakozás szentsége".
Türelmetlenné, izgágává, habzsolókká tett bennünket.
Lassan magunk is elhisszük, hogy egy kattintással mindent
el lehet intézni, s ha valami tovább tart, ahhoz nincs elég
türelmünk, szavunk A Reád való várakozás szent, minõsített
ideje profánná, hétköznapivá lett kezünk között. Igaz, al-
kalmanként a számítógép megoldásokat is kínál, mint a
keresett anyag letöltése, másokkal való megosztás, ez mind
arra szolgál, ha most nem lenne idõd, akkor adandó alka-
lommal hozzáférhess a keresett tartalomhoz. De vajon lesz-
e adandó alkalom? Mintha olvastam volna valahol, hogy
Jézus azért sírt, mert Jeruzsálem lakói nem ismerték fel az
adott alkalmat. Sorozatosan nem ismerték fel az adott alka-
lmat. Azt a minõsítettet sem, amelyben Isten az Egyszülött
Fiát küldte hozzájuk. Csibéit összegyûjtõ kotlós képe sem
hatotta meg õket, nem nyitotta meg szemeiket. És nem volt
másik alkalom. Az Úr eljövetelét nem lehet letölteni. S csak
játszom a gondolattal, hogy micsoda különbségek vannak, a
letöltés, a kitöltés között.

A várakozás tulajdonképpen az idõrõl szól, amit olyan
tengi-lengi módon félvállról is lehet venni,  ugyanakkor
megannyi hasznos, értékes teendõvel is ki lehet tölteni a
várakozási idõt, de lehet unalmasan és tétlenül is várni, hogy
leteljen, elteljen ez az idõ.

Ebben az elgépiesedett világban meg kell tanulni
várakozni és vágyakozni arra, ami biztosan eljön. Errõl szól
az ádvent 2013-ban is. A várakozásunk attól még semmivel
sem erõtlenebb, ha tudjuk, hogy kire, vagy mire várunk.

Az ádventnek van egy történelmi olvasata is, amely vissza-
vezet minket abba az idõbe, amikor úgy várták a Messiást,
hogy nem volt elõttük naptár születésének dátumával,
helyével. Ebbõl az idõbõl származik Habakukk próféta
könyve, ami abban egyedülálló, hogy nem tartalmaz a
választott néphez szóló jövendölést. Ez egy személyes
napló, Isten és a próféta közötti párbeszéd részleteivel, ami
valamilyen módon nyilvánosságra került, hogy alapja
lehessen Istennel való küzdelmeink, párbeszédeink leírásá-
nak. Habakuk könyve arról tesz bizonyságot, hogy hogyan
kell megnyugodni Isten végzéseiben és az Õ cselekvését
imádságos lelkülettel kivárni, s ez nem egy kattintás mûve.

Az Egyház az ádventi idõszakot arra használja fel, hogy
imádkozásra buzdítsa a hívõket. Isten Igéjét tárja elébük,
hogy a hívõk abban az Ige idõszerûségét, alkal-
mazhatóságát felfedezze, és felkészítsen bennünket a

Messiással, az Õ Fiával való találkozásra, ami több mint egy
kattintás, egy regisztrációs számbavétel. Egy életre szól! Sõt,
mi több, az örök életre szól!

A minket körülvevõ világ történései szolgáljanak hát-
térként, hogy Habakuk próféta szavai személyes imádsá-
gunkká válhassanak:

„Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit
teszel. Uram a közeli években valósítsd meg, a közeli évek-
ben tedd ismertté, de haragodban is gondolj az irgalomra…
Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai, reszketnek Midiám
földjének sátorlapjai. A folyamok ellen lobbant haragra az
Úr? A folyamokra haragszol, vagy a tengerre vagy dühös? A
tengeren jártál lovaiddal, a nagy vizek habjain, hallottam és
reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim, fáj-
dalom járja át csontjaimat, reszketõ léptekkel járok… De én
vigadozni fogok az Úr elõtt, örvendezek szabadító Istenem
elõtt, az Úr az én Uram ad nekem erõt… a karmesternek: az
én hangszereimmel.“ (Habakuk 3. válogatott versek)

Ami még megszívlelendõ Habakuk próféta könyvének
zárómondata, hogy ehhez a fenti gyönyörû hitvalláshoz te
csak a hangszereidet, vagy magadat is adod?

Gönczõ Sándor

ny. református lelkész

Antalfy  István:  VÁRNI

Várni mindig egy újabb napra,

de nézni messze és elõre,

a kelõ Napba belenézni,

új reményeket kapni tõle,

a fénytõl, tûztõl, sugarától,

köszönteni, ki kedves nékünk,

akiért indulhat az új nap,

akiért – és akinek – élünk.

A várakozás – bizalom.

A bizalom – önuralom.

A jóság – ingyen áldozat.

A remény – aranyoltóág.

A szerénység – a szívjóság.

És minden rosszat betemet

világmegváltó szeretet.

2013. november 30. szombat, 
Bûnbánati istentisztelet

16 órakor Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

2013. december 1.  
ÁDVENT I. vasárnapja

(A 2014-es új missziói év kezdete)
8 órakor Tiszaalpár
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc
(Lakiteleken és Nyárlõrincen istentisztelet úrvacsorával)

2013. december 8.  ÁDVENT II. vasárnapja

2013. december 15. ÁDVENT III. vasárnapja 

2013. december 22. ÁDVENT IV. vasárnapja

2013. december 23. (Hétfõ) 
Bûnbánati istentisztelet

16 órakor Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

2013. december 24. SZENTESTE
15 órakor Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

2013. december 25. KARÁCSONY I. napja
KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE

9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc
15 órakor Tiszaalpár

(Mindhárom helyen úrvacsoraosztás)

2013. december 26. KARÁCSONY II. napja
KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE

9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc

(Mindkét helyen úrvacsoraosztás)

2013. december 29. Az év utolsó vasárnapja
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

2013. december 31. Óévi hálaadó istentisztelet
15 órakor Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

2014. január 1. Újévi istentisztelet úrvacsorával
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

VÁRJAD ÉN LELKEM AZ URAT!
ÁLDOTT KRISZTUSVÁRÁST KÍVÁNUNK

MINDEN TESTVÉRÜNKNEK!

ISTENTISZTELETEK RENDJE:



GLO
RIA VICTIS

EM I G R Á C I Ó
A H A Z Á É RT

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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Így látom 
a Szent
Koronát

(rajzpályázat a Szent Koronáról)

A Lakitelek Népfõiskola pályázatot hirdet
általános iskolai tanulók részére.

Feladat: Küldjenek a diákok bármilyen tech-
nikával készült rajzot, festményt a Szent
Koronáról, amely legfeljebb A3-as (42x30cm)
méretû.  

Egy tanuló egy munkával pályázhat, de
ugyanazon borítékban több diák is beküldheti
pályázatát. Az alkotás hátoldalán kérjük
feltüntetni a tanuló nevét, életkorát, iskolai
osztályát, postai lakcímét, valamint iskolája és
tanítója, tanára nevét.

A legszebb 240 pályamunkát jutalmazzuk,
külön-külön értékelve minden évfolyamot (1-8
osztály). A nyertesek névsorát honlapunkon
tesszük közzé (www.lakitelek.hu/nepfoiskola),
lakcímükre 2013. december 24-ig kisebb-
nagyobb értékû könyvajándékot küldünk.

Beküldési határidõ (a pályázat feladásá-
nak postai dátuma): 2013. december 2. 

A pályázatokat a következõ címre várjuk:
Lezsák Sándor alelnöki titkárság (1357
Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) vagy lead-
ható az Országházi Levélátvevõben (1055
Budapest, V. kerület, Balassi utca 3.).

A borítékra kérjük ráírni: „Így látom a Szent
Koronát”

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyûlés alelnöke
a Lakitelek Népfõiskola vezetõje

Bethlen Gábor szoboravatás Kolozsváron
– 2013. 10. 23.

A Bethlen Gábor Alapítvány által megálmodott egész alakos
szobrot közadakozásból állították fel Kolozsvárott. Péterfy
László erdélyi szobrász mûvét Böjte Csaba ferences
testvér, Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke,  valamint
Kató Béla református püspök leplezte le.

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 mellék-
leteket, 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 dí jazot t  mûvek készí tõ i  meghívást  kapnak a 

Hi t  Pajzsa-dí j  á tadó 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 Alapítvány alapítója 

Ki-mit-tud? 
vetélkedõ a Népfõiskolán 

A Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák
Közmûvelõdési Egyesülete és a lakiteleki
Népfõiskola Alapítvány, 2013. november 13-
14-én rendezte meg a kisikolásoknak szóló
Ki Mit Tud vetélkedõt.  A versenyen 8
település (4 határon túli, 4 megyei) iskolájá-
nak 66 tanulója vett részt, 5 kategóriában. A
zsûri elnöke Agócs Sándor, író, valamint az
Antológia könyvkiadó vezetõje értékelõ
beszédében megdicsérte a résztvevõket,
valamint hangsúlyozta fontosságát a hasonló
megmérettetéseknek, s kiemelte, hogy
véleménye szerint egy két versenyzõvel a
jövõben találkozhatunk akár a médiában is. 

Helyezések:
Vers, mese, próza, alsó tagozat:

1. Csorba Kornél, Szabadka
2. Keszler Boglárka, Császártöltés
3. Szabó Boglárka, Fülöpjakab
A zsûri különdíját kapta: Hazai Alexa 
1. osztályos  tanuló, Géderlak

Vers, mese, próza, felsõ tagozat:
1. Miskolczi Bence, Császártöltés
2. Kratofil Zsóka, Bácskertes
3. Demeter Réka, Kisjenõ

Ének, dal:
1. Csernai Panna, Bácskertes
2. Koleszár Judit, Bácskertes
3. „Krajcárka“  együttes, Bácskertes

Hangszeres zene:
1. Pálinkás Hédi, fuvola, Bácskertes
2. Kiss Mária, gitár, Bácskertes
3. Kollár Kornélia, gitár, Bácsgyulafalva

Tánc:
1. Bácskertes
2. Ágasegyháza
3. Császártöltés

Lakiteleki Fiókiroda
nyílt a Népfõiskolán

Kölcsey ház IKSZT terem
Nyitva tartás:   kedd: 14:00 – 18:00

szerda:  08:00 – 12:00

Elérhetõségeink:
Internetes honlap: www.edfdemasz.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 82 22 82

Teljes körû ügyintézés, befizetési
lehetõség csak bankkártyával!

„A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát, nem azért, hogy szaggassa, hanem,
hogy oltalmazza. Az atyák dorgálása efféle tövis: oltalmazza, nem hervasztja a fiakat.“
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok, sok
szeretet.“ (Pázmány-idézetek)
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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!

3. rész
„A pákász se nem vet, se nem szánt,
se napszámba sem jár,
hanem a kész után nyúl.“      Tisza-menti mondás

„Rétes emberek”

Rétnek õseink a nagy kiterjedésû nedves, foltokban vízzel borított lápos,
mocsaras, gyakran árvízjárta területeket nevezték. Ez a természet adta
rejtekhely kedvezett a törvény, vagy az erõszakos besorozás elõl menekülõ, az
adót fizetni nem tudó földnélküli parasztság rideg, de mégis nyugodtabb élet-
módjának kialakulásához. A láp lakói halásztak, vadásztak, madarakat fogtak,
gyógy- és ehetõ növényeket gyûjtöttek, s ezekkel kereskedtek is.
Foglalkozásaikat nem is igen lehetett megkülönböztetni.

A csíkász a „rétes emberek” kö-
zé sorolt kishalász, aki a lápos, mo-
csaras élõhelyek adta megélhetési
lehetõség kihasználásával tartotta
fenn magát és családját. Legfõbb
zsákmánya a régmúltban kedvelt böjti
ételt adó halacska, a réti csík. Az in-
govány felszínén talált törmelékbõl,
nádból, zsombékból, s minden
egyébbõl, a hal útját elzáró csíkgátat épített, így terelve a gátacska átjáróiba helye-
zett, sûrûre font vesszõszemekbõl álló csapdába, a csíkvarsába. Két formája múze-
umokban maradt fenn. A szájánál tölcsérformára font varsát a Kiskunságban minde-
nütt használták, de Kecskemét környékén, így nálunk is, a bejárati nyílásnál, vör-
söknél visszagömbölyített, „betûrt szájú” varsát is ismerték. Ugyanitt a lápszéli pad-
maly alá bújt halakat villás ágra kötött lapos kosárral, a csíkszedõvel szedegették ki.

A befogott halakat háton csíkkasban, vagy szekerezve piacra vitték. Ott mérték
szét a falu szegényebb és módosabb lakosai között, de kötelezõ beszolgál-
tatásként csík a nemesi, grófi, lelkészi és püspöki konyhára is került. A káposztásc-
sík és a savanyú csíkleves ünnepi, lakodalmi étel volt, s fogyasztását böjt idején az
egyház engedélyezte. A káposztáscsíkot Gyõrffy István néprajz tudós az õsi
halételek közé sorolta, kifejezetten kun eledelnek tartotta. 

A libogós lápon a csíkász gyékénybõl font „talpallóval” tartotta fenn magát, s
hármas ágban végzõdõ bottal tapogatta ki maga elõtt a biztonságos utat. Szükség
is volt rá, az ingovány az óvatlanul közlekedõk közül sok áldozatot szedett, ezért a
„járhatatlan” mocsár mondák és hiedelmek világa. lidércek, lápi ördögök hazája. 

Az apró termetû halak közül a csíkvarsa több fajt is megfogott. A már említett
rétícsík (Misgurnus fossilis) a Kiskunság vízi élõhelyein ma még sokfelé elõfordul,
de már sehol sem gyakori. A vágócsík (Cobitis elongatoides) inkább a Duna
vízrendszerének, s az alföldi mocsarak pangóvizeinek ritka hala. A kövicsík
(Barbatula barbatula) elõfordulása a mi Tisza szakaszunkon csak véletlenszerû,
északabbi faj. A varsába tévedt lápi póc (Umbra kramerii)
egykor volt gyakoriságára jellemzõ, hogy még a szegény
ember is csak szükségbõl ette, inkább disznót, kacsát hizlalt
vele. A kurta baing (Leucaspius delineatus) az elõzõ fajhoz
hasonlóan a Kiskunság több tavából, tõzegbányájából, csatornájából ismert, s itt-
ott a Tiszából is elõkerült. Kilenc centiméteres átlagtermetével a hazai vizek
legkisebb pontyféléje (Cyprinidae). Õshonos halak, valamennyi az IUCN – a
Nemzetközi Természetvédelmi Unio – vörös listáján szereplõ, veszélyeztetett faj. 

Darvászok 
A módosabb udvarházakban, de a parasztgazdaságokban is gyakran tartottak

házõrzõként szelídített darvakat. Pákászok, darvászok hordták haza a fészekbõl

kiemelt darufiókát. Felnevelték, megszelídítették. Ólba zárva
koplaltatták, boros-, pálinkás kenyérrel etették, csõrét idõrõl idõre
a nyakához kötözték, lábát, szárnyát összekötötték. Az ily módon
„fegyelmezett” madár megszelídülve a gazdaság ékessége lett.
Õrszemként tartották, hangos krúgatással jelezte az idegen
közeledtét, s viselkedésébõl esõre, szélre következtethettek. A
daru húsát egykor fogyasztották, de nem csak a madarat, a tollát
is árulták. Egy 1433-as feljegyzés nehezményezte, hogy a szegedi piacon sok a
daru és a finom húsú túzok. A totemhit emlékeként a táltosokat anyaként nevelhet-
ték darvak is. Az ilyen gyermek a vállán hordott darutollról volt felismerhetõ.

„A pákász, Szeged környéki gúnynevén
„nádlaci”, a falu perifériális, elszegényedett
rétegébõl kikerülõ fiatalember, de nem ritkán
az atyai lápi mesterséget folytató legény. A
nádas-mocsaras, árvízjárta nedves réteken
szigonnyal, varsákkal, kisebb vejszékkel
halászott, csapdával, hurokkal vízi-
madarakat, kisebb állatokat fogott. Íjjal, nyíl-
lal, parittyával, hajítófával a nádas rejte-
kében állatokra vadászott. Ehetõ és orvosságos növényeket, tojásokat, tollat,
csigát, kagylót, piócát, teknõsbékát gyûjtött. Léppel, hálóval madarakat fogott. Ha
kellett, darvakat házõrzésre idomított, solymászmadarakat pedzésre tanított, s az
odúlakó méhcsaládok mézének begyûjtésével méhészkedett..

A pákász életét a mocsárban töltötte, néhányukat náddal fedett csónakjaikban
ott is temették el. Magának és családjának nádból, fából több kunyhót is épített,
s a nagyobb zsákmány reményében évente többször is költözött. A gyûjtött,
szerzett termékeket felesége piacoztatta, aki lisztért, sóért, néha ruháért, egye-
bekért csere-kereskedelmet folytatott.Gabonaszükségletének kielégítésére kiás-
ta a szántóföldi güzüegér (Mus  spicilegus) fészkét, élelmiszer raktárát, s a szor-
gos kisegerek által télire gyûjtött 40-50 litert is elérõ gabonából, kukoricából álló
takarmánykészletet elrabolta.

A Kecskemét környékérõl elõkerült 15-16 századi
régészeti leletegyüttes a Közép-Tiszai „rétes ember”
hétköznapi életébe is bepillantást enged. Tároló-,
evõ-, és ivóedényeinek zöme lopótökbõl (Lagenaria
vulgaris) készült. A növény kobak, kabak elnevezése
kun-besenyõ eredetû szó. Használatáról már a hon-
foglalás elõtti korokból is tudunk. Tévesen tartják amerikai eredetûnek a növényt. 

Villáit fából, nádból, esetleg kanalasgém csõrébõl faragta, kanálként nyéllel
toldott kagylót (Anodonta sp.) fabrikált.

A nádas vízi „ösvényein” köz-
lekedésre használt bödönhajóját fûz,
nyár törzsébõl, egy darabból, kapacs-
csal vájta, maga faragta. 

Tûzkeltésre több eljárást ismert.  A „tûzekézéssel” gyújtott tûznél a fekvõ puhafa
vágatában, vagy repedésében a keményfát gyors, vízszintes mozdulatokkal húzta-
tolta, izzította, „szántotta”. Ezen õsi módszer mellé csatlakozott a késõbbi csiholás,
mely már tûzkészséget igényelt, többnyire cigánykovácsok készítette acélt, kovát,
vagy ezt helyettesítõ folyami kavicsot és taplót, kotut. Az acélt kovához ütve a
száraz taplóra szikrát pattintunk, majd a lassú izzásból lobogó tüzet élesztünk.

A lápok, mocsarak lecsapolásával eltûnt az ezerszínû vízi világ, s vele az
ingovány igazi urai a „rétes emberek” élettere is. Lisztes János
Következik: Lápvilági hiedelmek – Szikra
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Akire büszkék vagyunk…
A sorozatunkban most egy kedves „ismeretlen ismerõst“ mutatunk be, aki az

iskolai lovasoktatásban – mint oktató – szeptember óta részt vesz. 
Az iskolai lovas program nemcsak Lakiteleknek fontos, hanem példaértékû az

egész országban. Mivel az elsõ félévnek most lett vége, most vált aktuálissá, hogy
bemutassuk õt. 

Pajer Mónika lovasoktató

Mónika gyermekként itt élt „mellettünk“, a
Tisza túlsó oldalán, Tiszaugon. Õsi gyökerek
kötik õt a környékhez, hiszen Steer-unoka.
(Dédszülei alapították, építették a tiszaújfalui temp-
lomot, zárdát; ahol ma mûködik a jól ismert idõs-
otthon.) Rendkívül szerény, mosolygós, szak-
máját jól ismerõ ember. Néhány hónapja
költözött Lakitelekre, s jelentõs részt vállal a
népfõiskolán tartó iskolai lovasoktatásban.

– Mónika! Egy vargabetûvel kerültél vissza a Tisza mellé, de most nem a túloldalra,
hanem emide, Lakitelekre, s nem is egyedül, hanem kisfiaddal együtt érkeztél. Mesélj a
kezdetekrõl, milyen volt a kis Mónika, majd a tanulmányaidról, s hol éltél eddig!?

– Egész kicsi korom óta minden nyarat a Tisza mellett töltöttem a szüleimmel. Csongrá-
don a Körös-tororknál, majd Tiszaugon a folyóparton. Az ártéren volt egy lábon álló házunk.

Az érettségi után agrár pályára szerettem volna menni. Gödöllõre jelentkeztem, de
az egyetemre nem vettek fel. 2 év után Kaposváron kezdetem meg a tanulmányaimat
a Mezõgazdasági Fõiskolán. 1990-ben általános állattenyésztõként végeztem leve-
lezõ tagozaton, az addigra Pannon Agrártudományi Egyetemmé alakult fõiskolai
karon, miközben az MTA Állatorvostudományi Kutató Intézetében dolgoztam. 

Családi kapcsolatok révén 6 hónapot tölthettem nyelvtanulás céljából az Egyesült
Államokban illetve Washingtontól 100 km-re nyugatra egy kis farmon megismerhettem
a biozöldség és -gyümölcs termesztést. Így itthon szinte egyenes út vezetett a
Környezet-védelmi Intézetbe, ahol rögtön bedobtak a mély vízbe és máris az elõcsat-
lakozási pályázatok között találtam magam. Akkor indultak ill. már folytak a PHARE
projektek, magyar és holland szakértõk koordinálása volt a feladatom. Idõközben
elvégeztem a környezetvédelmi szakmérnöki képzést a Budapesti Mûszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Karán vízminõségvédelem szakon. Itt ismerkedtem meg a férjemmel,
Õ akkor az ÁNTSz-nél dolgozott mint ipari radiológus. 1997-ben házasodtunk össze és
így kerültem Szõdligetre. Fiunk, Gergõ 2002-ben született. A férjem 2009-ben meghalt.
3 évvel ezelõtt döntöttünk úgy, hogy a szüleimhez közelebb költözünk.
– Jól tudom, hogy a nagymama, Makayné Steer Alice ill. a dédszülõk, Steer Ferenc és fele-
sége Fechtig Adél is az újfalui templom kriptájában nyugszik? Milyen érzés az, amikor meg-
tudod, hogy a dédmamád egy bárónõ, s pontosan a származása miatt igen keményen meg-
büntette az akkori rendszer az egész családot?…  Mennyire ismered a családi legendáriumot?

– Engem mindig büszkeség tölt el, hogy a dédszüleim, olyan emberek voltak, akik a
fejlõdést tartották szem elõtt. Hidat, vasutat építettek a Tisza túloldalán, hogy a
környezõ településekrõl a megtermelt áru Kecskemétre tudjon jutni, hogy tanító
apácákat hívtak és adtak nekik lehetõséget, helyet, hogy a falusi és tanyasi gyerekek
mellett a felnõttek is megfelelõ képzésbe részesüljenek. Családon belül mindenki min-
dent tudott, nem volt titkolódzás. Édesanyám nem tanulhatott tovább, de ettõl nem volt
boldogtalan, mint     gyógyszertári asszisztens is megtalálta a munkájában az örömet.
Még a 80-as években, mikor én felvételiztem, még akkor is hátrány volt a szüleim szár-
mazása. Nekünk mindenért duplán kellett megdolgozni, de ez – azt gondolom –, hogy
az elõnyünkre vált, mert így az ember minden apróságban is örömet tud találni...

Tudom, hogy a dédanyámat Lakitelek befogadta, mikor az arisztokratákat a Hortobágy-
ra telepítették, így Õ ezt a meghurcolást elkerülte. Szeretném ezt megköszönni B. Tóth
néni családjának, ahol albérletben lakott és Kotvits-kádár családjának, akik unokáját,
Lenke nagynénémet befogadták, aki akkor már férjnél volt és már megszületett mind-
három lánya, hiszen Õk sem kis veszélynek tették ki magukat ezért abban az idõben.
Édesanyám sokat volt Nagymamájánál és Tõle tudom, hogy Adél néni szeretett itt élni... 

– A „keménység“ benned van! A Szüleidtõl tudom, hogy igen korán kezdtél lovagolni.
Mikor ültél elõször lóhátra? Mit jelent Neked a sport, a ló és lovas kapcsolata?

– 12 évesen kezdtem lovagolni Budapesten a Tattersalban, iskolai barátnõim hívtak,
elõtte az OSC-ben vívtam, de 2 év után a versenyzés már nem vonzott. Akkoriban
Tiszaugon a Pegasus Hotel udvarán volt egy nyári lóistálló, a szálló vendégek részére. A
lovak körüli munka nagyon tetszett, így ha nem volt vendég istállómunka fejében felülhet-
tem. Elõször karámba, majd terepre lehetett menni a lovak mozgatása címén. Így vissza-
gondolva kobak és gerincvédõ nélkül …, hát nem volt veszélytelen. Tény, hogy megtanul-
tam esni, így ez bennem a mai napig sem okoz félelmet. Középiskolás koromban

kezdtem el intenzíven lovagolni. Sokat tanultam Adyligeten, akkor még a
határõrségtõl nyugdíjba ment lovasok oktattak. Szerencsém volt Szõdligeten is, mert
a GYES alatt a váci Táncsics Mihály Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola
Tangazdaságában Flock-pusztán volt lehetõségem a lovas tudásomat elmélyíteni.

Mióta intenzíven foglalkozom gyermeklovagoltatással, azóta tapasztaltam meg, hogy a
viselkedés problémákkal küzdõ gyerekeknek segít, hogy ha lovakkal kerülnek kapcsolat-
ba. Az óráimon meg kell érteniük a ló viselkedését, alkalmazkodni kell hozzá. A jószág
reagál a gyerek viselkedésére. A ló mindig csak arra válaszol, amit mondunk neki a
„segítségeken“ keresztül (testsúlyunkkal, szártartásunkkal, lábtartásunkkal). Ameny-
nyiben a ló reakciója nem tetszik a gyermeknek, meg kell tanulja azt, hogyan kommu-
nikáljon tisztelettel úgy a nálánál sokkal nagyobb és erõsebb állattal, hogy az szót fogad-
jon. Ez nagyban segíti a gyermekek alkalmazkodási képességét, miközben magabiz-
tossá is válnak. A lovak ugyanis kifejezetten elvárják a lovasuktól, hogy irányítsák õket,
optimális esetben bizalommal támaszkodnak a lovas útmutatására. Számukra ez ter-
mészetes, mert szoros  alá-fölérendeltségben élnek a ménesben is. A lovak elbizonyta-
lanodnak, ha nem érzik ezt az irányítást. Akkor nyugodtak és magabiztosak, ha érzik,
hogy a lovasuk félelem nélkül, határozottan, céltudatosan irányítja õket. Többek között ezt
a szituációt lehet a gyermekeklovas oktatása során a személyiségfejlesztés területén jól
hasznosítani. Ez nagyban segít a direkt vagy rejtetten agresszíveknek és az önbizalom-
hiányosoknak is. Megjegyzem, hogy az agresszíveknek azért, mert itt erõbõl nem tudja
legyõzni a lovat, itt csak az együttmûködés kialakításával tud elõrébb jutni a tanuló.

Tehát az, hogy bensõséges kapcsolat alakuljon ki, és hogy a ló tudjon segíteni az
embereken, teljes mértékben a lovason múlik.

–  A tanulmányaid is a ló körül forogtak? Hogyan lett belõled lovas oktató?
– Igazán szerencsésnek tartom magam, hogy Kaposváron a lótenyésztés tantárgyat

Dr. Hecker Waltertõl hallhattam. Ebben az idõben tette meg az elsõ lépéseit a
Kaposvári Lovasakadémia. Így kaptam kedvet, hogy elvégezzem a lovas segédedzõi
képzést. Az elméleti oktatás Budapesten volt, de a gyakorlati képzés és vizsga
Kaposváron, illetve Gödöllõn. Egy sajnálatos baráti haláleset hiúsította meg, hogy
akkor nem egy lovardában kezdhettem el dolgozni.

– Milyen a viszonyod az iskolás gyereksereggel? Hogyan látod, könnyen alkalmazkod-
nak a lovas elvárásokhoz, a  lovas élethez?

– Nagyon szeretem a harmadikosokat! 2,5 hónap alatt nagyon nagyot léptek elõre.
Voltak, akik korábban már ültek lovon, vagy lovagoltak az óvodában, vagy van otthon
lovuk, de akik még soha nem ültek rá, már azok is képesek a körkarámban önállóan
nyeregben, de kengyel nélkül, lépésben lovagolni. Tudják, hogyan kell megközelíteni,
oldható csomóval kikötni, kézbõl etetni  a lovat. Ismerik a lóápoló eszközöket, nyergel-
tek. De ha nem kötöm le minden pillanatukat, akkor azért igen elevenek a gyerekek!...

– Mit lehet elvárni a tanulóktól, s megfelelnek-e ennek a tanítványaid?
– A szülõi értekezleten elmondtam, hogy senkit nem fogok kényszeríteni, hogy felüljön

a lóra, ha fél, akkor majd több elméleti, illetve földön végezhetõ gyakorlatokat fog végezni a gyerek.
Sokan voltak, akik elmondták, hogy félnek, de szeretnék megsimogatni a lovat. Az

elsõ óra végére mindenki legyõzte a félelmét. Ezen az évfolyamon mindenki mindent
csinál, ha kell ápolja, ha kell, vezeti a lovat és természetesen mindenki felül rá. 

– Mónika! Szeretném kérni, hogy beszélj arról, hogyan is zajlik a gyermekek lovas-
oktatása! Hogyan lehet  több gyereket a lovak közelébe engedni? Milyenek ezek a lovak?
Kiszámíthatók? Barátságosak? Nem félnek a gyerekek a lótól? Ha igen, hogyan lehet
meggyõzni, hogy mégis a hátára üljön, oda álljon mellé, és elfogadják egymást?

– Sajnos a körülmények olyanok, hogy hagyományos módon, futószárazással nem
lehet a gyerekeket oktatni. 1,5 óra áll rendelkezésre 9-10 gyerek lovagoltatására. Így
egybõl szabadon 2-3 lóval oktatunk. 

A 4. osztályosokat Dobecz Éva tanítja, õk már szépen ügetnek körbe-körbe.
Nekem nagy segítséget jelentett, hogy a lakiteleki lovas polgárõrök (Dr. Rácz Adrienn,

Szuettáné Bõszén Mária, Salánki Zsolt) a szabadidejüket feláldozva jöttek segíteni. Ez a
gyermekek biztonság érzetét nagyban növeli, hogy az elsõ lépéseknél van mellettük vala-
ki, aki elõször fogja,
majd késõbb már csak
sétál mellettük, hogy
egyenként tudunk
rájuk figyelni. Ez fon-
tos, mert ha a gyer-
mek a kezdetnél megi-
jed, azaz egy félelem
vagy kudarc élményt
gyûjt be már a legele-
jén, akkor gyakorta
késõbb már nem
lehet ezt jóvátenni. 

Folyt. a köv. oldalon
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A rossz élmény miatt nem meri  a továbbiakban megkísérelni a folytatást. 
Ezzel szemben, ha az elején biztonságban érzi magát, van ideje fokozatosan hozzá-

szokni ehhez a számára új helyzethez, akkor pár óra után már ügyesen, bátrabban
kezeli még azokat a hatásokat is, amelyektõl eleinte tartott,  pl. a ló váratlanul na-
gyobbat mozdul, vagy húzogatja a szárat. Ezek természetes dolgok, hiszen a lovak
élõlények, ugyanúgy vannak hangulati ingadozásaik, rossz és jó napjuk, mint nekünk.
Tökéletes ló nincs, de egy jó ló és lovas kapcsolatban az ilyen rossz napokat is köl-
csönösen tolerálja egymásnak a ló és ember oda-vissza.

Nagy termetû lovakkal és pónival is lovagoltatunk. A lovak kiszámíthatóak, barátsá-
gosak. Tény, hogy ezeket a lovakat, akik a lovas oktatásban részt vesznek már korábbról
ismertem és lovagoltam õket, mivel a lakiteleki lovas polgárõrök tulajdona, vagy náluk
vannak elhelyezve.  Sõt az iskolai lovas oktatás megkezdése elõtt már a lovak össze-
szoktatása, képzé-
se a körkarámban
megkezdõdött. Így
a lovak és köztem
kialakult egy bizal-
mi kapcsolat.

Azt tapasztalom,
hogy a gyerekek is
megbíznak ben-
nem. Az önbizalmuk
megerõsítésével
képesek a félel-
meiket legyõzni.

Szeretném néhány tanítványom véleményét megosztani:
„Mikor elõször mentünk lovagolni, féltem egy kicsit. Elsõ nap megtanultuk, hogyan

kell ápolni a lovakat. Amikor megtudtam, hogy  lóra fogunk ülni nagyon izgatott lettem.
Milyen lesz majd lovagolni?  A végén szomorú voltam, mert még szívesen lovagoltam
volna tovább.“ (Sári László, 3. a.)

„Mikor elsõnek lovagoltam, akkor egy kicsit meg voltam rémülve. Ahogy felültem
Pertlire, éreztem hogy dobog a szíve és megnyugodtam. Megtanultuk a lóápolást és a
ló etetését is.“ (Csoma Bálint, 3. a.)

„…..amelyikre én ültem az volt a neve, hogy Pertli. A mikor a nyeregbe szálltam,
belül boldogságot éreztem, kívül kicsit féltem.“ (Kocsis Herman, 3. a.)

„…..mikor elsõnek mentünk lovagolni én egy kicsit féltem, mert azt hittem, hogy ledob
a ló……Lovaglás közben megnyugodtam, ott volt Móni néni és a legszelídebb lovon,
Csillagon ültem…….Rájöttem, hogy a lovak ajak részükkel veszik el az ételt, hogy ne
harapják meg azt, aki eteti õket.“ (Belicza Panna, 3. a.)

„A lovaglás szeptemberben kezdõdött. Elõször még nem lovagoltunk, hanem megtanul-
tuk a lóápolást, majd megtanultuk kikötni a lovat. Móni néni tanított minket. Négy lovon
lovagoltunk. Az én kedvencem Pertli. Én mindig nagyon jól éreztem magam. (Bodri Bence, 3. c.)

„Szeptemberben kezdtük a lovaglást a Népfõiskolán. Móni néni, az oktató elõször
a lovakat mutatta be. Az én kedvenc lovam Apacs, a póni. Minden találkozásunkkor
beszélgettünk velük, megsimogattuk õket és felültünk a hátukra. A végére az ügye-
sebbek már egyedül is lovagolhattak. Örülök, hogy tavasszal újra megyünk a
lovakhoz.“ (Heinrich Zalán, 3. c.)

„Én a Pertlin szeretek lovagolni, mert õ olyan szép. Bárcsak az én lovam lenne. Amikor
odadörgölõzött hozzám, az nagyon jólesett. Amikor odaadtuk nekik az almát, az jó él-
mény volt. Utoljára Apacsot vittem be a lovak közé, nagyon félt a többi lótól, de Móni néni
megvédte. A Pertli majdnem megette a kabátomat, akkor nagyon elnevettem magam.
Utána elbúcsúztam Pertlitõl, de tavasszal majd találkozok vele.“ (Lángos Zsófia, 3. c.)

„Moncsi a kedvenc lovam, mert nagyon aranyos. Móni néni is nagyon aranyos. Azért
szeretek lovagolni, mert nagyon barátságosak a lovak. A Népfõiskolán szép a környezet,
ezért szeretik a lovak és az emberek is. Én midig várom a következõ lovaglást.“ (Balla Vivien, 3. c.)

„Szeptember óta járunk lovagolni. Sok jó dolog van benne. Megtanultuk a kantár
részeit is, és már vezettük is a lovat. Három lovon lovagoltam, mind a három a ked-
vencem. Az a kár, hogy tavaszig nem megyünk.“ (Erdõs Jázmin, 3. c.)

„A Népfõiskolán volt a lovaglás. Móni néni tanított. A kedvenc lovam Csillag. Azért
szeretek lovagolni, mert a lovak kedvesek az emberrel.“ (Bódi Réka, 3. c.)

„Azért szeretek lovagolni, mert a lovak olyan cukik, mert szeretek a lovakon ülni.
A kedvenc lovam Csillag. Amikor lovagolok rajta, akkor mindig meghúzza a kötelet.“
(Budai Veronika, 3. c.)

„Azért szeretek lovagolni, mert erõsíti a lábizmomat, és mert olyan kellemes,
mikor a lovon ülök. Eddig két lovon ültem, Csillagon és Pertlin. Apacsot, a kis
pónilovat múltkor vezettük is. Pertlit azért szeretem jobban egy kicsit, mert õ nem
húzza a kezem.“ (Hürkecz Milán, 3. c.)

„Október óta lovagolok, és nagyon megszerettem ezeket a lovakat. Azért szerettem

meg õket, mert gondolom, hogy õk is megszerettek engem.“ (Dósa Kitti, 3. c)
„Már tudok ügetni, és már meg tudok fordulni is. Örülök annak, hogy úgy kell lovagol-

ni, hogy Móni néni nem segít. A Népfõiskolán elõször a Móni pónin ültem, utána a
Csillagon.“ (Raisz Vencel, 3. c.)

„Én azért szeretek lovagolni, mert szeretem a lovakat, és jó érzés, amikor a hátán ül-
hetek. Nagyon szeretem a lovakat, mert kedves és barátságos állatok.“ (Német Gábor, 3.c.)

– Milyen lovakkal tartjátok az oktatást, kik „õk“? Tudom hogy nem csak pónin, hanem
nagy termetû lovakon is ülnek a gyerekek. Hetente hány alkalommal lovagolnak?

– Nagy termetû lovakkal és pónival is lovagoltatunk. Pertli egy 16 éves sötétpej kanca,
magyar sportló, Somogysárdon született, jelenleg a Bács-Kiskun megyei Polgár-
õrszövetség tulajdona, tartója Salánki Zsolt, lakiteleki lovas polgárõr. Csillag szintén
egy 16 éves fekete kanca, ismeretlen származású (nóniusz jelleggel), tulajdonosa Dóra-
Tóth Erika, lakiteleki lovas polgárõr. Móni egy 8 éves szürke kanca, ismeretlen szár-
mazású kevert póni, tulajdonosa id. Czinege Sándor, lakiteleki lovas polgárõr.

5-6 lóval kezdtem, így további 2 polgárõr társunk, dr. Tóth-Péli Emõke lovai: Apacs
és Astor, illetve Felföldi Zoltán Kedves nevû lovával is dolgoztam. Végül azonban a
fenti három lóval tudtam megfelelõ körülményeket teremteni, mert a lovak között is elõ-
fordul, hogy néhányan nem szívlelik egymást, nem szeretnek együtt menni. Ilyen eset-
ben, ha a lovas magabiztosan tud már lovagolni, ez nem befolyásolja a lovak munkáját,
de ha kezdõ tanulókról van szó, akkor az ilyen helyzeteket kerülni kell! Veszélyes lehet
a gyermekre nézve, ha a lovak a saját belharcaikat itt hozzák épp a felszínre.

Én a 3. osztályos gyerekeket tanítom. Mindenki hetente 1-szer jön. Közel 60 gyerekkel
foglakozom, hetente kétszer 3x1,5 órát tartok az iskolai testnevelés óra keretében.

– Szerinted mi  a jobb: ha a gyerek megtanul a ló közelében biztonságban élni, bátor-
rá válni általa, vagy ha egyik óráról a másikra megtanul ügetni, vágtázni? Egyáltalán,
lehetséges ez? Nekem biztos az elsõ módszer tetszene jobban, – sõt, még rám is férne,
hiszen én még mindig tartok (félek... :) a lótól, pedig több mint 20 éve van a családban... 

– Az én véleményem is az, hogy jobb, ha a gyerek elõször megtanul a ló
közelében biztonságban érezni magát, bátorrá válni. Amint fentebb már említet-
tem, én a fokozatosság híve vagyok, illetve hogy a lovon is elõször a biztos ülést
tanulja meg, és ha képes kengyel nélkül lépésben önállóan lovagolni, megállítani,
elindítani, irányt váltani, majd csak eztán következik az ügetés elsajátítása.

A Népfõiskolán mindig zajlik az élet, mennek a traktorok, zörögnek, pakolnak.
Néha ettõl a lovak kicsit idegesek lesznek, de a gyerekek nem esnek pánikba, ha
a ló meg-ugrik alattuk, már nagyon ügyesek.

Hogy mire lesz elég 3 tanéven keresztül 2 x 10 alkalom, ráadásul az idõjárás kegyében
bízva, hogy egyáltalán ez megtartható? Nem ámítok senkit. Nem tartom reálisnak,
hogy ennyi idõ alatt, ráadásul ilyen hosszú idõre széthúzva 60 x 10-20 perc felülésbõl
meg lehetne tanulni lovagolni. Ez a sport ettõl jóval nehezebb. Egy átlagos lovas tanuló-
nak minimum 50 órára – hangsúlyozom, nem 50 x 20 perce – van szüksége intenzíven
(azaz legalább heti 2 óra) ahhoz, hogy mindhárom alap jármódban olyan magabiztosan
üljön, hogy úgymond terepképes legyen. Ez még mindig nem azt jelenti, hogy „tud
lovagolni“, mert minden ló más, és ugyanaz a ló is sokféleképpen reagálhat, ahogy azt
már korábban említettem. Egyszerûen szólva lehet jó és rossz napja a lónak is. A
lovaglás nem más, mint folytonos alkalmazkodás, véget nem érõ tanulás és a mindig
felmerülõ újabb és újabb helyzetek megoldása. Ezért unhatatlan, a testet és lelket,
személyiséget egyaránt építõ sport ez – akkor is, ha felnõttek vagyunk! Ha valaki ezt
komolyan veszi, akkor megérzi, hogy a lovak tiszteletre, szeretetre és alázatra tanítanak. 

Felmerül a kérdés, hogyha ennyi foglalkozás kevés ahhoz, hogy megtanulhasson vala-
ki lovagolni, akkor mi az oktatás célja. A lovas kultúra oktatás elsõdlegesen nem pusztán
egy mozgásformát tanít, hanem a lovas életrõl kell átfogó képet nyújtson. Amellett, hogy
egyszerre tanít fegyelemre, összpontosításra és alázatra, egy életérzést ad, egy látás-
módot. Mindez magában hordozza az önismeret fejlesztését is, és azokat a személyi-
ségfejlesztési lehetõségeket is, amelyeket az elõbb már említettem. Bízom benne, hogy
az iskola keretében az alapokat elsajátító gyerekek egy része késõbb sem szakad el
teljesen a lovaktól. Abban még inkább,hogy  meg lesz elõbb-utóbb a lehetõség
Lakiteleken, hogy rendszeresen lehessen kulturált, jó talajú iskolapályán lovagolni ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. Kitûnhetnek az átlagtól tehetségesebb gyermekek is,
akiknek lehetõséget kellene valamilyen formában teremteni, hogy érvényesülhessenek
ezen a területen. Lehetséges, hogy lesz olyan is, aki lovas középiskolába lép tovább és
szakmát szerezve egy életre elkötelezi magát a lovak mellett. Ki tudja? Bár így lenne!

– Felnõttek lovasok oktatása is lehetséges e keretek között? Vagy õk külön mehet-
nek valahova órára? Ki vállal felnõttoktatást?

– Hétfõtõl csütörtökig délelõtt folyik az iskolai testnevelés óra keretében a lovasok-
tatás a 3. és 4. osztályosok számára. Szakkör pénteken délután  és szombaton van.
Néhány szülõ kapott lehetõséget, hogy a szakkör keretében lóra ülhessen, Peredi
Viktória tartja ezeket az órákat. A lovak átlag életkora nagyon magas, ez nem véletlen.
Az idõs lovak általában nyugodtabb vérmérsékletûek. Folyt. a köv. oldalon
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Pertli és Csillag tulajdonosainak ezért kifejezett kérése is volt, hogy ezeken az idõs
lovakon ne lovagoljanak felnõttek, hiszen a gyermekek részére adták ingyenes
használtra oda õket. Összességében én egyébként is azt gondolom, hogy az iskolai
lovas oktatásnak a gyermekekrõl kell szólnia. Ahol mi dolgozunk, ez az iskolai lovas
oktatás, nem „lovas iskola“. Ez utóbbi sajnos még nem mûködik Lakiteleken, pedig sok
felnõtt is szívesen tanulná ezt a valóban kortalan, gyönyörû sportot. Bízom benne, hogy
elõbb-utóbb ez is megvalósulhat. Egy lovas iskola mûködtetése azonban nagyon
drága. A vállalkozások csak úgy tudják fenntartani magukat, ha megkérik az árát a
lovagló óráknak, különben a lovak kiszipolyozása folyik. Ez a hely és oktatás színvon-
alától függõen – természetesen számlaképesen – minimum 3.000-4.000 Ft / óra a pia-
con, egyéni futózáras képzésnél – ami a leghatékonyabb – nem ritka az 5.000,- Ft / 45
perc ár sem. Egyéni, minõségi vagy már versenysport jellegû edzések e fölött indulnak...

– Tagja vagy a lakiteleki lovas polgárõrségnek is. Mit jelent Neked ez a szervezet?
– Örülök, hogy az elsõ pillanattól kezdve ennek a „nagy családnak“ lehetek a tagja.

Kiváló lovasokat és kedves embereket ismerhettem meg. Alighogy megérkeztünk
Szõdligetrõl már is egy barátságos közösségben találtam magam. Az tapasztalom,
hogy a lovas polgárõrök nagyon pozítív gondolkodású, segítõkész emberek, egy igen
jól mûködõ közösség. A tagok számíthatnak bármikor egymásra. 

– Sokat segítesz a különféle rendezvények szervezésében, lebonyolításában is.
Szereted ezt a munkát? Több alkalommal lóháton is teljesíted a tõled elvárt feladatot

– A lakiteleki lovas polgárõrség rengeteg rendezvényen vesz részt mind szerevezõként,
mind résztvevõként. Az elsõ pillanattól kezdve szívesen vettem részt ezeknek a ren-
dezvényeknek a lebonyolításában akár gyalogosan, akár lóhátról. Igen nagy megtisztel-
tetésnek veszem, hogy felkértek az Országos Polgárõr Szövetség Lovas Tagozatának
a titkári teendõinek ellátására. November 19-tõl látom el ezt a feladatot a Népfõiskola
támogatásával a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség alkalmazásában.

– Nemrég találkoztam a neveddel egy önkormányzati pályázaton is, mint környezeti
nevelési szakértõ. Mit jelent ez? Dolgozol az önkormányzatnak is? 

– Madari Andor alpolgármester úrral a lakiteleki polgárõrség közgyûlésén találkoz-
tam, ott beszélgettünk arról, hogy eddig hol dolgoztam, mi a végzettségem. A lakitele-
ki általános iskola nyert egy Európai Uniós pályázatot „Iskolazöldítés“ címmel. A
pályázat megvalósításához olyan szakembert kerestek, aki lakiteleki és megfelelõ
végzettséggel illetve gyakorlattal rendelkezik. Így megpályáztam ezt a feladatot és a
közremûködõ szervezet is hozzájárult az alkalmazásomhoz. A Tõserdõ Kft. alkalmi
munkavállalójaként látom el ezt a szakértõi tevékenységet. Õrülök, hogy a lovas
oktatás mellett a környezetvédelemmel is tudok foglakozni és a pályázatok
kezelésében szerzett tapasztalataimat is hasznosíthatom.

– Azt mondtad már, mit tanultál, de mi volt a munkád?
– Érettségi után mivel nem vettek fel az agráregyetemre, így édesanyám nyomdokai-

ba léptem és elvégeztem a gyógyszertári asszisztens képzõt. 3 évig dolgoztam
gyógyszertárban. Miután megszereztem a mezõgazdasági üzemmérnöki végzettséget
és Amerikából is visszatértem, Budapesten a Környezetgazdálkodási Intézet
Környezetvédelmi Intézetében dolgoztam 8 évig, mint szakértõ talaj- és víz-
minõségvédelmi területen. 2000-ben kezdõdtek az állami intézetek átszervezése,
így a leépítéseket megelõzve átmentem a versenyszférába és egy volt intézeti
Kollégám kft-jébe dolgoztam hatásvizsgálatokban és kármentesítési projektekben
2007-ig. Kisfiam megszületése után, otthon tudtam maradni 3 évig és csak utána
mentem vissza dolgozni, de egyre nehezebben tudtam összeegyeztetni a budapesti
bejárást, a napi 10-12 órás munkavégzést és a családi életet. Így elõször
Szõdligeten, majd 2008-ban Vácon helyezkedtem el egy pályázati tanácsadó
cégnél, ahol uniós pályázatok készítésével és bonyolításával foglalkoztam.

Az elmúlt 20 év tapasztalatát hasznosítom most, az „Iskolazöldítés“ pályázat meg-
valósítása során. A legnehezebb szelete a környezetvédelemnek a szemléletfor-
málás. De a gyerekek munkáit látva, nem reménytelen a helyzet.

– Van-e olyan elfoglaltságod, melyrõl szívesen beszélsz?
– Sikerült Lakiteleken egy olyan házat vennünk, amit édesapámék találtak és

bátorítottak, hogy vágjak bele, hiszen minden igényünket kielégíti és van hozzá egy
akkora terület, hogy minden álmom teljesülhet. Mindig volt konyhakertem, ahol a
család számára meg tudtuk termelni a zöldséget, ezt itt is szeretném folytatni.
Remélem, sikerül majd istállót is építeni és lova(ka)t tartani, mert „…lovas nélkül a ló
lehet ló, de ló nélkül a lovas csak egy egyszerû ember …“.

– Mit jelent Neked most Lakitelek? Milyennek látod ezt a települést? Könnyen meg-
szokható? Milyennek látod az itteni embereket? Jól döntöttél, hogy ide horgonyoztál most le?

– Végsõ soron a nyarakat mindig Tiszaugon töltöttem és sokat jártunk át Lakitelekre. A
szüleim is visszaköltöztek Tiszaugra, hiszen az édesanyám szülõföldje és édesapámnak
is mindene a VÍZ. Úgy érzem, hogy hazajöttem. Jó itt élni. Könnyen megszokható
település, 20 perc alatt Kecskeméten vagyok autóval, nem hiányzik a fõváros közelsége.

Az, hogy itt így alakult az életem, az maga a csoda volt. Április 12-én költöztem

Tiszaugra és máris szólt a telefonom, Édesapámat hívtad, majd engem és másnap már
Adrienn hívott lovaglás ügyben, kért, ha van rá idõm, a nála lévõ lovakat lovagoljam.
Természetesen repültem. Köszönöm, hogy újra a lovak közelébe kerülhettem.
Ugyanúgy, mint mindenkire, rám is jó hatással van, kikapcsol, pihentet, egyszerûen
imádom csinálni! Köszönöm a szüleimnek, hogy a költözéssel járó káosz közepette
segítettek, hogy legyen erre idõm. 

A nyáron minden lakiteleki lovas polgárõr, lóbarát az Ügy mellé állt, így volt lehetséges,
hogy az iskolai lovasoktatás kezdetére össze tudtuk válogatni és fel tudtuk készíteni a
lovakat. A legnagyobb öröm számomra, hogy a hobbim lehet a szakmám, a munkám.
Örülök, és nem bántam meg, hogy ideköltöztünk Szõdligetrõl. Az itteni emberek barátsá-
gosak, befogadók. Többet kaptam eddig, mint ahogy azt képzeltem.  Épphogy fél éve
vagyunk itt, de már otthon érezzük magunkat. Úgy érzem, hogy itt bárkivel is találkozom,
mindenki segít, legyen szó munkáról, vagy  szakemberrõl, aki a házfelújításban vett részt,
vagy a fiam osztálytársai és annak szülei, ha éppen vigyázni kell egymás gyerekére.

– Milyen embernek neveled a kisfiadat? Lovas embernek, természetszeretõnek,
környezetbarátnak? Mi a közös bennetek? 

– Kisfiam, Gergõ nagyon jól érzi itt magát, szeret iskolába járni. Hamar
beilleszkedett. A természet szeretete közös bennünk és itt ehhez minden adottság
megtalálható. Hacsak kinéz a szobája ablakából, az erdõt látja, ha felülünk a biciklire
az út egyenesen levezet a Holt-Tiszára. Szeret lovagolni, de rajzolni jobban, ahhoz van
tehetsége és azt az iskolában mûvészeti képzés keretében tudja fejleszteni.

– Úgy látom, tényleg otthonra találtál, megvannak a céljaid. Itthon otthon vagy?
– A Jóisten segítségét kérve a magánéletben szeretném megadni a fiamnak azt a

lehetõséget, hogy a hobbija legyen a szakmája, rajztanár szeretne lenni.
A lovas közéletben szeretném elérni, hogy a tehetséges, de nehéz anyagi

körülmények között élõ gyerekeknek is legyen lehetõségük lovas versenyekre
felkészülni és azokon részt venni. Ez csatlakozhat az iskolarendszerhez is, vagy azon
kívül, mivel szerencsére a sport támogatottsága javul. Az ehhez a szükséges
feltételeket szeretném megteremteni Lakiteleken. Igen, itthon otthon vagyok.

– Az Isten éltessen Titeket itt, az új otthonotokban! Kívánom a sikert, a boldogságot,
sok ügyes kis lovast, s ehhez elegendõ segítõ, bátorító embert, s majd egy társat is...

Czinege Edit

Bicajjal az oviba!
2013. október 22-én részt vettünk az Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletfor-

málás Lakiteleken pályázat keretében szervezett kerékpáros téma napon, amely a
kerékpározást volt hívatott népszerûsíteni. Célunk, hogy felhívjuk a gyerekek és
szülõk figyelmét a megnövekedett autós forgalom okozta környezeti problémákra.

A biztonságosan közlekedni tudó gyerekekkel Lakitelek fõutcáján, a Széchenyi
körúton haladtunk célállomásunk, az iskola felé. A rendezvényen a kisebbek is részt
vettek. Volt aki rollerrel, volt aki triciklivel  és volt aki gyalogosan közlekedett az óvó
nénikkel. 

Az autósok nagyon vigyáztak óvodásainkra és lassítva haladtak el a kerékpárral
közlekedõ gyerekek mellett. 

Az iskola udvarán megtekintettük az új környezetvédelmi beruházásokat és
ezután Szentirmay Tamás saját versenykerékpárján mutatta be a fontosabb felsz-
ereléseket, beszélt használatukról is.

A kézilabda pályán játékos akadályversenyen próbálhatták ki ügyességüket és
gyorsaságukat a gyerekek. A feladatokat idõre kellett teljesíteni és szabályosan.
Természetesen a gyõztesek jutalomban részesültek, nagy örömmel vették át a
színes kerékpárcsengõt, és valamennyi jelenlévõ kisgyermek édességet kapott.
Nagy öröm számunkra, hogy óvodánk közel 70 db láthatósági mellénnyel is
gazdagodott az esemény kapcsán.
Az óvodásokat látva reméljük mások is kedvet kaptak a kerékpározáshoz.

Jó bringázást
mindenkinek!  

Bohács

Jenõné 

óvónõ



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 

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen kényez-
tetné megfáradt, fájós lábát. Tyúkszem, be-
nõtt köröm nem akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja Zsuzsa a
20/42-000-11; ill. 448-201-es  telefo-
non!

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

Eladó 
helyben jó

állapotú ETZ
250/301 motor.

Érd.: 70/7710-638.

KARÁCSONYRA 
RENDELJEN!

Egyedi mintákkal (mesefigu-
rák, virágok és igény szerint
bármilyen ábra vagy felirat
megjelenítése) textíliára –
mosásálló festékkel. 
Zászlókészítést is vállalok.

Dr. Fincicky Sándorné 
textilfestõ 

Lakitelek, Iskola u. 2. 
Tel.: 76/448-992; 
06-20/59-55-886

Szeretettel várja Önt is  ROZIKA
KONYHÁJA!

Jól  bevált  k i 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 héten új
akciókkal várja  ásárlóit! 

Édes- és sós teasütemények, hét végén

cukrászsütemények kibõvített váasztékban kaphatók.

(Süteményekre, tortákra, elõrendelést felveszünk.)

Próbálja ki a Bioceur környezetbarát tisztítószereit!

Helyben sült péksütemények, édességek, hét végén
cukrászsütemények nagy választékban kaphatók!

ÚJ NYITVA TARTÁS: H – P:     6-tól 2000-ig
SZ – V:   7-tõl 2000 -ig

Minden vásár ló t  szeretet te l  vánu n k !

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

 

Angol  és német  nyelvû 
korrepetálást vál la lok.  
Érd. :  06 30 964 3773
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Szeptember 7-én
született MAGYAR
VIZSLA kölykökbõl
még – 1 kan és 1
szuka – eladó! 

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

Eladó 2,5 szobás, alápincézett csalá-
di ház Lakitelek  középpontjában. 

Érd.: 06-20/9-78-73-72

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

képviselete elérhetõ Lakiteleken!

Lakásbiztosítás, kötelezõ felelõsségbiz-
tosítás, megtakarítási programok, egyéb 

biztosítások. Hívjon bizalommal!

Némethné Faragó Erika 06-30/325-4988

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

Bútorozott szoba kiadó Lakiteleken.
Érd.: 06-70/251-24-34.

Fenyõfavásár!
Ebben az évben is gyere 

és vásárold meg a 
karácsonyfád!

Hol? Hát hol máshol,
mint a

VIRÁGLIGETBEN!
(Takarékkal, és a Liget utcával szemben).

Gyökeres, vagy vágott, itt biztos meg-
találod!

Valamint, számos karácsonyi kelléket,
gyertyákat, karácsonyi asztaldíszeket,

kopogtatókat is találsz.

Lakitelek, Széchenyi Krt. 33/b.
Nyitva tartás: H-P: 8-12  , 14-17

Szombat:8-14-ig
Vasárnap: 8-12-ig

Tel. :  06-30/715-74-91
V Á R U N K  S Z E R E T E T T E L !

– 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



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „...ÉS SZERETNÉM LÁTNI AZT AZ EMBERT, AKI

HOZZÁ MEG NYÚLNI A FOGAMHOZ!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utal-
ványt nyerte: Faragó Jánosné  (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyem-
akác-fát nyert:  Gergely József (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A va-
csorát nyerte: Benkovics Gyöngyi. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak,
Autós Csárda!) Egy teknõs kispárnát (Gergelyné Kati felajánlását)
nyerte:  Hegyi Károlyné. A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremé-
nyek  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Vujovich Ferenc,
Sáfrány István,  Lukács Imre.  (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!!)

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

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  2013-ban * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

A kézirat leadási és a rejtvényküldés határideje: MINDEN HÓNAP 15-e.
Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük! Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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Vízsz. 1. Szakbolt Lakiteleken. Meghatározás elsõ része (z.b.:
L, T, T, A). 14. Leukémia. 15. Injekciót adna. 16. Van ilyen kapu is.
18. Hiányosan fényes! 19. DBO. 20. Juttat. 21. A torok kémény-
seprõje! 24. Ez is déligyümölcs. 27. Ennyi sor kell a kottaíráshoz.
28. Nem ki! 29. Becézett nõi név. 31. Némán add! 32. A mi
bolygónk. 34. Csak az eleje bacilusos! 35. Almatároló.  37. Vég
nélkül bomlik! 39. Szerencsétlenség. 40. Kevert szedõ! 42.
Európan nép. 44. Hang nélkül: ruhán. 45. Ekkor jó menni utazni,
nyaralni. 48. ...nehézség; nem érti meg a másikat. 50. Állatlakás.
51 ....  Mary és Kate – amerikai iker színésznõk. 53. Gyakori
angol családnév. (EDIAK) 54. Odatekint. 55. ...veszi; megsértõdik,
megbántódik. 57. Hiba. 58. Létezik. 60. Nyaraló. 61. Elvet. 63. Fõ.
65. Rangjelzõ. 67. Varangykettõs. 69. Lányom férje.

Függ. 1. Férfinév, de vedelõ is... 2. Láb része. 3. Munkába állás
kezdetén van. 4. Gyújtogatás angolul (ARSON). 5. Szerkezet. 6.
Cs-vel az elején: csikizõ. 7. Vég nélkül és eleje nélkül dobna! 8.
Világítószín. 9. Sohanapján. 10. Párosan szól! 11. Átjutott a túl-
partra. 12. Kicsi, okos mesehõs. 13. Fogágy. 17. Éva végnélküli
párja! 22. Pest közeli település. 23. Ezt is árulnak ebben a bolt-
ban. (z.b.:T ,N). 25. Juttat. 26. SFZ. 28. ... Tedeev; orosz focista.
30.  Tetejére omlik. 33. Folyós növény. 34. Nyugati ország
fõvárosa. 36. Vénséges vén embernek a bõre ilyen. 38. Svéd,
norvég, fél ománi, és egyiptomi felségjelzés. 41. Zöldségféle. 43.
Részben nyekken! 46. Lisztet tartanak benne a pékek. 47.
Névtelen. 49. Svájci óramárka. 52. Voksol. 54. Játék betûibõl... 56.
A Rákóczi-szabadságharc idején ezen országgyûlésen tanács-
koztak a nemzet képviselõi (1707. máj. 31.). 57. Valéria. 58.
Velonia..., észt kerékpármárka (VIKS). 59. Leves híg része. 60.  A
meghatározás második része. Itt található a jelzett bolt (z.b.:
K, T, L, B). 61. Szín. 62. Nitrogén, urán, vanádium. 64. Errefele
halad. 66. Bizony. 67. Nem ki! 68. OKÉ-hangók!

Két székely atyafi nézelõdik a vásár
után a brassói Fekete templom körül.
Csodálják az öreg építményt, megnézik
a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a
tömött tornyot, melynek ablakain át jól
látszik a nagyharang.
– Mondja, bátya – szól a fiatalabbik –
hogyan kerülhetett az a hatalmas harang
a toronyba?
– Hát hogyan másképp, mint csengettyû
korában...?

Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé
kerül. Kérdezi tõle:
– Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom?
– Fiatalon? – csodálkozik Szent Péter –
Hiszen az ügyfeleidnek felszámolt munka-
órák szerint legalább 168 éves vagy!

– Vádlott, próbáljon végre más ember
lenni!
– Én megpróbáltam bíró úr, de akkor meg
három évet kaptam okirathamisításért.

– Jean, hallotta, hogy tegnap elütöttek
egy kéményseprõt?
– Hát ez rettenetes! Már a háztetõn sincs
biztonságban az ember...!

Bemegy a kocsmába egy ember a
kutyájával.
– Bekapcsolhatnám a televíziót? Az
enyém ugyanis elromlott, a kutyám meg
nagy rajongója a magyar fociválogatott-
nak, és sosem hagy ki egy meccset sem.
A csapos beleegyezik, bekapcsolják a
készüléket, a kutya leül. Támad a csapat,
rúgnak egy nagy kapufát. A kutya felugrik
a bárpultra, kétlábra áll és elkezd táncol-
ni. A csapos álla leesik:
– Úristen, ez ám az öröm. És mit szokott
csinálni, ha a csapat gólt rúg?
– Azt nem tudom, még csak három éve
van nálam a kutyus...

Hazamegy a férj, szõke felesége bûn-
tudatosan megy elé:
– Ne haragudj, drágám, ki akartam vasal-
ni a nadrágodat, de véletlenül egy nagy
lyukat égettem a szárába.
– Ne is törõdj vele – mondja a férj. – Van
még egy ugyanolyan.
– Igen, ez nekem is eszembe jutott –
mondja büszkén a feleség – abból foltoz-
tam be a kiégetett lyukat..!

Négy katolikus nõ beszélget egy teadé-
lutánon, arról mire vitték a gyerekeik.
Az egyik nõ ezt meséli:

– Az én fiam pap. Amikor belép egy helyi-
ségbe, Tisztelendõ Úrnak szólítják.
A másik nõ ezt mondja:
– Az én fiam püspök. Amikor belép egy
helyiségbe, Excellenciás Úrnak szólítják.
A harmadik büszkén ezt mondja:
– Nem azért, hogy felvágjak, de az én
fiam egy kardinális. Ha megjelenik vala-
hol, Eminenciás Úrnak szólítják.
A negyedik nõ csak ül csöndben és a
teáját szürcsölgeti. A többiek kérdõen
néznek rá. Aztán ezt mondja:
– Az én fiam egy gyönyörû, 185 cm magas,
izmos sztriptíztáncos. Amikor belép egy
helyiségbe, csak ezt mondják: Te jó Isten!

A rendõr már fél órája dobálja be a
pénzt az italautomatába, és issza az
italokat. Mögötte már áll a sor, hogy õk is
inni akarnak. Az egyik megszólal:
– Hé álljon arrébb, mi is inni akarunk!
– Csönd! Amíg nyerek, addig játszom!!!

A fogorvoshoz új beteg érkezik. A doki
ismerõsnek találja. Figyelmesebben
megnézi, majd felvidulva mondja:
– Örvendek! Ön volt az a rendõr, aki teg-
nap megbírságolt a parkolóban, ugye?

– Miért táncolnak a skótok a lakodalom-
ban mezítláb?
– ???
– Hogy hallják a szomszéd faluból a
zenét!

– Halló, számítógépszervíz? Kérem,
küldjenek ki valakit, mert elromlott a
monitor!
– CGA monitor?
– Nem, saját.

Három öreg golfozik. Az egyik elüti a
labdát, ami messzire repül.
– Ti láttátok, merre repült? – kérdi az ütõ.
– Én nem, nekem nagyon rossz már a
szemem – mondja az elsõ.
– Én láttam! – mondja a másik.
– Akkor mutasd meg!
– De nem tudom, már elfelejtettem!

Pistike felel történelembõl. 
– Hol írták alá a függetlenségi nyilatkoza-
tot? – kérdi a tanárnõ.
– Hát, szerintem biztos a lap alján!

– Bíró úr, én nem részeg voltam, csak
ittas – mondja a vádlott.
– Ebben az esetben nem egy hónapra
ítélem el, csak harminc napra – így a bíró..

Számtech-bolt

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Sikeres õsz , mind a három
csapat dobogó esélyes

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi cso-
portjában befejezõdtek a fordulók. Mivel tizenhárom
csapat vesz részt, így tizenkét fordulót kellett lejátszani. 

Az utolsó fordulóban Lakitelek Bugacra látogatott. A
bugaci találkozón meglepetés született. Az utolsó
helyen álló hazaiak, akik addig a mérkõzésig
mindössze három pontot gyûjtöttek, könnyedén nyertek
Lakitelek ellen. A szakvezetés minden bizonnyal
értékelni fogja majd, hogy mi volt annak az oka, hogy az
utolsó négy fordulóban három vereséget szenvedett a
csapat, köztük az akkor még két utolsó helyezettõl,
Bugactól és Helvéciától. Lajosmizsét viszont otthonában
sikerült legyõzni. Bár a harmadik hellyel elégedettek
lehetnek a szurkolók, a mutatott játékkal már kevésbé.
A házi góllövõ listát Lángos László vezeti 7 góllal õt
követi Barna Csaba és Erõs Gergõ 5-5 góllal.

Eredmények:

BUGACI KSE – LAKITELEKI TE 2 – 1
LAKITELEKI TE – DUNAVECSE SE 5 - 0
HELVÉCIA SE – LAKITELEK TE 2 - 1
LAKITELEK TE – HARKAKÖTÖNYI TSE 1 - 2
LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEK TE 1 – 2

Az ifjúsági csapat a 4.helyen várja a tavaszi for-
dulókat. A 13 forduló alatt 8 gyõzelem 1 döntetlen és 3
vereség született, az utolsó Bugac elleni találkozót 0-18-
ra nyerte a csapat!
A legtöbb gólt Rácz Zsolt szerezte aki 5 góllal vezeti a
bajnokság góllövõ listáját!

A serdülõ csapat az U15-ös bajnokság 5. helyén áll
a korosztálynál átlagban két évvel fiatalabb csapat a
bajnokság utolsó harmadáig a második helyen állt az
utolsó két fordulóban viszont öt pontot vesztett így
csúsztak vissza az ötödik helyre, de úgy mint a többi
korosztályos csapatnak nekik is megvan az esélyük a
dobogós helyezés eléréséhez.
A serdülõ csapat nagy segítségére vannak a nyárlõrinci
és szentkirályi fiatalok õk kilencen adják a tengelyét a
„lakiteleki” csapatnak, nekik külön köszönjük azt a
munkát amit a jó szereplés érdekében tesznek! 
A Lakiteleki Torna Egylet szokásos idényzáró va-
csorája 2013. 11 .22-én volt.

A Lakiteleki Torna Egylet valamennyi játé-
kosa szakvezetõje és szurkolója nevében
kívánunk Anka Balázs elnök úrnak Sok
Boldog Születésnapot és Sok Boldogságot! 

INGATLANKÖZVETÍTÕ
Hogy lesz nekem lakásom?
Tippek az elsõ ingatlan

vásárlásához!

A fiatalok életében egyik leg-
fontosabb, mégis legnehezebb
lépés az elsõ lakás megvásárlása.
Nemcsak pénzügyi nehézségeket
jelent, hanem nagy döntés is, ráadásul a legtöbben tapaszta-
lat híján nem is tudják, mire kell figyelni, hogyan kezdjenek
egyáltalán hozzá.

Elsõ körben azon kell elgondolkozni, milyen ingatlant szeretne
a leendõ vásárló, érdemes összegyûjteni a számunkra 10 leg-
fontosabb tényezõt, például jó közlekedés, szobaszám, állapot,
fûtés típus és ezeket fontossági sorrendbe tenni

Mekkora legyen az elsõ lakásom?
Az elsõ lakást vásárlók 63 százaléka 20-30 év közöttiek. Ilyen

fiatalon, fõleg a családtervezés elõtt, garzonlakásban, vagy
maximum másfél-két szobás lakásban érdemes gondolkodni
elsõ lakás vásárlásakor. Az egyszobás kislakások késõbb köny-
nyen értékesíthetõek lesznek, másrészt az alacsonyabb vételár
és fenntartási költségek sem elhanyagolható szempontok.

A nagyobb, két-három szobás lakásnak is vannak elõnyei,
fõleg különnyíló szobák esetén. A nem használt szobákat ki is
adhatjuk, ami a lakás egy fõre esõ rezsiköltségét minimalizál-
ja, és ha késõbb nagyobb ingatlanra lenne szükségünk, akkor
sem kell gondolkodunk a költözésen. Bár ezeknek az ingat-
lanoknak a fenntartása sokba kerülhet, kényelmi szempontból
vonzó lehet.

Használtat vagy újat vegyek?
Az új ingatlan vásárlása mellett szól, hogy a vevõ illetékked-

vezményt vehet igénybe, miközben a vásárlásra az államtól is
kap támogatást (új szocpol). És számos bank kamattámoga-
tott hitelt is nyújt, bár ezt már a használt ingatlan esetében is
lehet igényelni. Elõny továbbá, hogy egy régebbi, nem felújított
házban lévõ lakással összehasonlítva a rezsi költség
kevesebb lehet, és jobban megfelelnek a modern életstílusnak;
életterei lakhatóbbak, a helyiségek jobban kihasználhatók.

Azonban vannak kifejezett elõnyei is a használt ingatlanba
költözésnek: a ház és a lakás már nem „mozog“, nem
keletkeznek repedések a falon, nem jönnek elõ rejtett hibák. A
hagyományos  „polgári“ stílus kedvelõi is szinte biztosan csak
a régebbi házakban találják meg számításukat.

Ha már tudjuk, hogy mit szeretnénk, és azt is látjuk, men-
nyi pénz áll a rendelkezésünkre, neki lehet állni a
lakáskeresésnek. Az internetes böngészés gyakran nem
vezet eredményre, így érdemes lehet ingatlanosokkal felvenni
a kapcsolatot. A vevõknek teljesen ingyenesen dolgoznak,
ráadásul az ingatlanirodák csak ellenõrzött ingatlanokkal
foglalkoznak, így segítségükkel nagyobb biztonságban van a
pénzünk. A szakértõk emellett az ajánlatokat is jobban
ismerik, mint a vevõ, aki az interneten utánanéz, milyen laká-
sok vannak a piacon. Komoly segítség lehet, hogy a szakem-
ber pontosan felméri az igényeket; az elképzeléseket konkré-
tumokká, az elvárásokat pedig valós paraméterekké alakítja.

Ha megtaláltuk a megfelelõ ingatlant, akkor kezdõdik az igazi
„munka“, amit különösen jó, ha szakemberrel végeztetünk el.
Az áralku a megegyezések során nagy segítség lehet, ha egy
ingatlanos is jelen van, mivel nem érintett fél, ezért eltérõ
álláspontok esetén könnyebben megtalálja a közös nevezõt.

Ha eljutunk a szerzõdéskötésig, figyeljünk arra, hogy olyan
ügyvédet válasszunk, aki az ingatlanok adásvételével kapcso-
latosak ügyekben (osztatlan közös tulajdon, elõvásárlási jog,
özvegyi, szolgalmi jog vagy éppen jelzálogjog) járatos.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com

Csökkentsünk rezsit!
...Lucifer szemlét tart a pokolban õrszolgálatot
teljesítõ ördögöknél.
Az  õrök az egyik katlannál háttal ülnek, kártyáz-
nak, beszélgetnek,iszogatnak. Lucifer felelõssé-
gre vonja õket a fegyelmezetlenség miatt. 
Erre az õrparancsnok: Ezek itt magyarok. Ha
valamelyik megpróbál kimászni, a többiek azon-
nal visszahúzzák...

A közelmúlt eseménye volt a Bugacon tartott, a
rezsicökkentést taglaló lakossági fórum. A témát
már nagyon sokszor körbejárta mind a kor-
mánypárti, mind az ellenzéki politika. Ami miatt
mégis szót kérek, néhány, nem mindig ismertetett
információ. Az egyik, hogy nem a szocik emelték
a gáz árát!

A helyzet rosszabb: õk csak hagyták! Ugyan is
olyan eladási szerzõdést kötöttek, ami még az
árképzésbõl is kizárta a magyar kormányt. Ami
pedig nem rossz, hanem aljasság, hogy ezen a
helyzeten még változatani sem akartak.

Eladás. Az elektromos szolgáltatást biztosító
rendszert az eszközérték évi 8%-os garantált
haszon biztosításával adták-ajándékozták - el.
Ez azt jelenti, hogy 13 év alatt megtérült a vételár.
(A hasoló kaliberû beruházások megtérülési
ideje 50 év köröl van, egész Európában.) Az
„ügyes“ szolgáltatók pedig hozzákezdtek
kifeszíteni a magyar fogyasztókat, több mint tíz
alkalommal emelték az árakat. A kormányt pedig
nem érdekelte a lakosság terhének emelkedése,
pedig a kifizetetlen számlák milliárdos nagysága
mutatta, nagy baj van. Az ellenõrizetlen díj-
számításokat pedig úgy alakították, hogy a
lakossági sarcon kívül, azért, hogy a 8% megle-
gyen, még a kölltségvetésbõl is kihasítottak évi
40 milliárdot. Most ezen a helyzeten kíván változ-
tatni a jelenlegi kormány, megosztott társadalmi
támogatással. (A 8%-os eladást még Horn Gyula
ütötte nyélbe. Tehát közel húsz éve tömjük a mul-
tik zsebét.)

Ugyan is: a társadalmi támogatottságot a „nagy
testvér“, a nagy multik zsebében lévõ Unió elõtt
is bemutatni kell(ene). De mi bátor forradalmárok
vagyunk, megmutatjuk a Fidesznek, nem támo-
gatunk semmit, amit Orbán akar...  A lakosság
kevesebb, mint fele tett támogató nyilatkozatot.
(Ez nem reprezentatív eredmény, mert nem min-
denkihez jutottak el az aláírásgyûjõk.)

E sorok írója is részt vett a reszsicsökkentést
támogatandó aláírások gyûjtésében. Hiába a
közös cél, az olcsóbb élet, az „ellenzék“ nem
támogatta egy aláírás erejéig sem a kormány
erõfeszítéseit.  Indokaik nem voltak, csak rohadt
Orbán... Van egy általam egyébként tisztelt
falunkbéli, ki azt mondta, ha majd a rezsiemelés-
rõl kell aláírni majd akkor aláír. 

Lesz ilyen is, parlamenti választások lesz a
neve, és akkor a szocikra kell ikszet húzni.
Garantált lesz az emelés..

Még a nyáron került a közútálat középponjába
Kertész Ákos, mikor azt írta a magyarokról, hogy
csak függõségben, meghunyászkodva tudnak
élni. Láthatjuk, nem volt egészen alaptalan
Kertész minõsítése, mert a lakájok, kiszolgálók,
hazaárulók már készülõdnek

Moszos László  

Téli átállás! A közlekedésben a téli idõszak
tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út-
és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak
és a jármûvezetõknek egyaránt alkalmazkodniuk
kell! Az autósok tartsák be a látási és útviszonynak
megfelelõ sebességet – megfelelõ gumikkal!
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Cseppekbõl, tenger?

Ugye sokaknak ismerõs a kép távoli gyermekmúltból: a
nagymama kertjének végében álló olajoshordók, levité-
zlett vájdlingok és kislavórok garmadája az ereszek alatt?
A bennük langyosodó – játékhoz is, kerti munkához is –
használt esõvízzel? Nem is oly rég még hétköznapi látvány volt ez szerte az
országban, és ha a tároló edények változtak is, ma ismét egyre több helyen
fedezhetõk fel az esõvíz gyûjtésére alkalmas, sokszor immár kimondottan e
funkcióra gyártott eszközök. Sokan „csak“ követik a hagyományokat, ám
legalább annyian – fõleg a fiatalabb generációk képviselõi –, már tudatosan
fordultak a „háztáji vízgazdálkodás“ e költségkímélõ és számos elõnyt is jelen-
tõ formájához. Amirõl csak egy apró adalék, hogy, ha hazánkban mindenki
edénybe vezetné az év során leesõ csapadékot, akkor kb. tizenötször tölthet-
nénk újra pl. a Tatai Öreg-tó medencéjét. Egy kimutatás szerint az egy fõ által
elhasznált napi átlagos vízmennyiség 140 liter, amibõl mindössze 3 liter, ami
szomjoltásra és fõzésre kell. A fennmaradó mennyiségbõl tisztálkodásra,
mosásra, autómosásra, kerti locsolásra, wc-öblítésre használunk legtöbbet.
Nem kétséges, hogy némely hasznosítási területre az ingyen forrás, az esõ
adta víz is megfelelõ. Magyarország e tekintetben nem egy rossz hely: az egy
négyzetméterre jutó 600-650 mm éves csapadékmennyiség, kb. ugyanannyi
litert is jelent, ami így évente az ország egész területét figyelembe véve
egészen nagy számot eredményez, mintegy 58 billió liter vizet. Minél többet
összegyûjtünk belõle, annál többet lehet megtakarítani a drága költségekkel
járó tisztított vezetékes vízbõl. Az esõvizet kimondottan kedvelik a kerti
növények, hiszen nincs benne a fertõtlenítéshez szükséges klór, kellõ szûrés-
sel még mosáshoz is sokkal takarékosabb, hiszen lágyabb, így kevesebb
mosószerrel is azonos tisztaságot eredményez. További nem lebecsülendõ
elõnye, hogy nem kell szállítani, vezetékeket építeni, hiszen „házhoz“ jön. Egy
120 négyzetméteres felületû cseréptetõrõl, 600 mm-es éves csapadékátlag
mellett, közel 65 köbméter vizet lehet összegyûjteni és a ház körül hasznosí-
tani. E felismerés folyományaként ma már számtalan könnyen telepíthetõ
eszköz létezik, ami a víz felfogására, tárolására, ha szükséges szûrésére és
– szivattyúkkal történõ –, továbbítására is alkalmas, és némi utánajárással be-
szerezhetõ. Egy kis számvetéssel könnyedén kiszámolható, hogy az eszközök
javarészének ára akár már egy év alatt is megtérülhet, a kiváltott vezetékes víz
díjának megspórolt részébõl. Többek között e tényekkel közvetlen tapasztala-
tok útján is megismerkedhetnek a lakiteleki általános iskola diákjai, hiszen az
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken“ (KEOP-
6.2.0/B/11-2011-0045) címû pályázat megvalósításának keretében a suli tete-
jérõl is földalatti medencébe (ciszternába) gyûlik az esõvíz. 

Egyébiránt az iskolában jelenleg osztályverseny keretében a „víz-
takarékosság“ téma feldolgozása folyik, így akár a vetélkedés közben az is
kiderülhet, hogy azért a leghagyományosabb eszközök és módszerek to-
vábbra sem elvetendõk: a vízzel teli mûanyag vagy fémhordókból a ma unokái-
nak is legalább akkora élvezet és játék kisvödrökben hordva meglocsolni a
veteményest, vagy olykor éppen egymást… 

Vitéz-Tiszaugi Szabó Tamás
kért meg, hogy ezt a verset

tegyük közzé a lapban:

„Aki egyszer...“

Aki egyszer magyar bántott,
Megütött, vagy megalázott,

Asszonyt, leányt
Megalázott,

Sújtsa azt az örök átok!

Ne lelje helyét soha
A világban,

Ne lásson szépet soha
A világban.

Ne lelje helyét 
Soha a földön,

Saját lelke
Legyen a börtön.

Ne tudjon írni,
Ne tudjon járni,

Ne tudjon aludni,
Ne tudjon hálni,

Csak tudjon bûnéért
Büntetését várni!

Dr. Keresztes Károly

Kihûlés veszély! Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élõ idõsek!

A jó idõ elmúltával a hirtelen beköszöntõ hideg, a 0 Celsius fok alatti hõmérséklet
kemény próba elé állítja az utcán élõket és a tüzelõ nélkül, lakásukban egyedül élõ idõs
embereket. A téli hideg idõ beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fûtetlen
lakásban élõk. Figyeljünk oda rájuk, mûködjünk együtt a rendõrséggel, az önkormányza-
tokkal! 

A rendõrség minden évben, a hideg beköszöntével október 15. és március 31. közötti
idõszakban kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élõ hajléktalan személyeket
fenyegetõ veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.

A kihûlés megelõzése érdekében a szolgálatot teljesítõ rendõr haladéktalanul gondo-
skodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévõ hajléktalan mentõvel történõ elszállít-
tatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan
számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzá.

Szükség esetén – a hajléktalan személy fizikai állapotának ellenõrzését követõen – a
szolgálatot teljesítõ rendõr a rendõrség ügyeletén keresztül értesíti a területileg illetékes
regionális diszpécserszolgálatot, amennyiben a krízishelyzetben lévõ hajléktalan nem
ismeri a környéket, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz
igénybevételével veszélyeztetné a közegészséget.

A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban, házuk-
ban – bármilyen okból – fûteni nem tudó, fõleg egyedül élõ, idõs emberekre
is. Tüzelõ nélkül, hideg lakásban túlélési esélyeik csökkennek.
Védelmük érdekében a rendõrség a jelzõrendszer részeként a társ-

szervekkel – mentõszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési önkor-
mányzatok, jegyzõk és polgármesterek – közösen felhasznál minden rendelkezésére álló
eszközt és együttmûködik a közszolgáltatást végzõ szervekkel és a civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy
szerepük lehet abban, hogy a kihûléses halálesetek megelõzhetõek legyenek. Így minden-
ki aktívan segítséget nyújthat, a hideg idõ beköszöntével
az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben
élõkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idõs
emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra is.
Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberrõl, akit
akármilyen okból kihûlés veszélyeztethet, tegyenek
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-
es telefonszámokon, illetve jelezze a lakóhely szerint
illetékes önkormányzatnak!

Nem hagyhatjuk, 
hogy ez így legyen! 

ÜNNEP ÉS ACSARKODÁS
Elnézést, ha a várakozás meghitt csendjébe gázolnék

az acsarkodással, de a legutóbbi ünnepen,
október 23-án kiderült az igazság.

Bár azt korábban is sejtettük, 
kinek igazán ünnep október 23-a, kinek nem...
A baloldalon együttmûködni akaró – nem akaró 

acsarkodóknak biztosan nem.
Náluk minden a hatalomról szól. Kincs, ami nincs. 

A fõszerepet természetesen 
az „öszödi rém“ vitte az acsarkodásban. 

Csak egy jelöltet! Csak egyet! – kiabálta hisztérikusan.
Azt, hogy: „Engem!“ –, közismerten szerény 
természeténél fogva már nem tette hozzá... 

A bajai választásokból kiindulva egyértelmûen látszik,
piszkos munka vette kezdetét.

Ehhez ajánlgatja magát az „öszödi rém“. 
Erre mást nem tart alkalmasnak, sem az 

álszobor döntögetõ „Lúd-millát“, 
sem a gyámság alá helyezett „zsúrfiút“. 

Meg kell adnunk, ehhez Õ ért a legjobban. 
Bizonyította ezt 2006. október 23-án az 50. évfordulón. 
A baj az, hogy nincs egy jó súgója, aki megmondaná: 
Feri, vége az elõadásnak, – a függöny legördült... 

Nincs Rád szükség. 
De ha mégis! – kiindulva abból a ténybõl, hogy   

„a Föld a naprendszer elmegyógyintézete“,
akkor a Kárpát-medencében jaj a magyarnak !

Kecskés Sándor
Advent idején dekoráljunk!

Az év legkellemesebb, legben-
sõségesebb ünnepei következ-
nek. Tegyük a környezetünket
minél hangulatosabbá, díszítsük
fel a lakás minden helyiségét, hogy
legyen a hangulatunk is más! A
teraszt, a kertet is díszíthetjük!
Fõzzünk többször fahéjas teát!
Nem kell drága dolgokra gondol-
ni! Termésekbõl, apró természeti
képzõdményekbõl, indákból ... és
néhány szalagból már meg is
oldhatjuk a dekorációt! Egy pár
szem piros alma fenyõágra erõ-
sítve máris szemet gyönyör-
ködtetõ alkotás! A bátrabbak
ragaszthatnak, festhetnek a
gyerekekkel, unokákkal együtt!  
Próbálják meg! Feledhetetlen
perceket ad a családnak!

GASZTRÓ  AJÁNDÉK – karácsonyig elkészül!

Az aszalt szilvás vodkalikõr hozzávalói: 40 dkg magozott
aszalt szilva, 20+20 dkg méz, 4 darabka fahéj, 1 vanilia-
rúd, kb. 5 dl vodka.
Egy 1,5 literes dunctos üvegbe beledobunk pár szem

aszaltszilvát, aztán mézet, aztán megint szilvát megint
mézet, közepefelé beledobjuk a fahéjt és a vaniliát (amit
elõtte keresztbe és hosszába megvágtunk), majd tovább
rétegezünk, amíg el nem fogy a gyümölcs és a 20
dekányi méz. Ezután felöntjük a vodkával, hogy teljesen
ellepje. Hûvös, sötét helyre tesszük 3-4 napra. Ha
eszünkbe jut, olykor-olykor rázogassuk meg. Mikor már
a szilvák megduzzadtak, elõvesszük a másik 20 dekányi
mézet és felfõzzük 2,5 dl vízzel. Megvárjuk még kihûl és
ráönjük a gyümölcsre. Jól összekeverjük, majd leszürjük
gézlapon át, vagy apró lyukú szûrõn. Ezután csinos,
kisebb-nagyobb üvegekbe tölthetjük, amit majd ked-
vünkre dekorálhatunk. Ebbõl a mennyiségbõl kb. 7 dl
lesz. A vodkás szilvát, nyugodtan fel lehet használni,
fagyikba, sütikbe, édességekbe, mint a rumos meggyet! 


