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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava – FÖLDANYA hava 
(Október) Mindszent hava – MAGVETÕ hava  

„Életünk értékét a tetteinken mérik le.“

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Október 12-én ismét az urnákhoz járul az ország
szavazóinak sokasága, hogy leadja voksát az
önkormányzati képviselõ, ill. a polgár-jelöltekre.
A szokásos helyen és idõben szavazunk most is;
reggel 6-tól este 7-ig adhatja le szavazatát! Lakiteleken
1 polgármesterre és 6 képviselõre lehet szavazni.
(Kevesebbet bejelölhet, attól még érvényes lesz a szavazata,
de ha többet jelöl, akkor érvénytelen lesz a szavazata!) 
Az alant látható névjegyzék sorszáma semmit sem jelent!
Fontolja meg, hogy kit választ, kire adja a voksát!  Legfeljebb 1+6!

Polgármester-jelöltek:

1. Felföldi Zoltán (Fidesz – Nemzeti Fórum)

2. Zobokiné Kiss Anita (független)

A képviselõ-jelöltek közötti sorrend a
szavazólapon a következõk szerint alakul:

1.  Tisza Zoltán (független)

2.  Németh Krisztián (független)

3.  Dombi Sándor (Fidesz – Nemzeti Fórum)
4.  Nagy Tamás (Fidesz – Nemzeti Fórum)
5.  Tóth Sándor Zoltán (Fidesz – Nemzeti Fórum)
6.  Bende László (független)

7.  Mihalik Tibor (független)

8.  Olajos István (Fidesz – Nemzeti Fórum)
9.  Nagy József (független)

10.  Kocsis Károlyné (független)

11.  Fekete József (független)

12.  Csikós Mihály(független)

13.  Madari Andor (Fidesz – Nemzeti Fórum)
14.  Szentirmay Tamás(független)

15.  Dakóné Harkai Csilla (független)

16.  Belicza András (Nemzeti Fórum)

Dr. Kalocsa Zoltán Bács-Kiskun Megye
Egészségügyéért Díjban részesült!

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata hagyományosan
õsszel adja át kitüntetõ díjait a megyében végzett
kiemelkedõ és eredményes munkáért. Az ünnepi
eseményt idén szeptember 26-án tartották a
Kecskeméti Katona József Színházban. Lakitelek
Önkormányzata javaslatára Bács-Kiskun Megye
Egészségügyéért Díjban részesült dr. Kalocsa Zoltán,
Lakitelek egyik háziorvosa.

Több évtizedes – Lakitelek és környékén kifejtett
áldozatos háziorvosi munkájáért, hivatástudatáért, a
betegekkel szemben tanúsított emberségéért, a helyi
közéletben vállalt tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk, Doktor Úr! Köszönjük áldozatos és
áldásos munkáját! Az Isten éltesse! 

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

KEDVES
LAKITELEKIEK,

TISZTELT BARÁTAINK!

ÜNNEPÜNNEPELJÜKELJÜK
EGYÜTT!EGYÜTT!

Az 1956-os Forradalom
és szabadságharc

kitörésének 58.
ÉVFORDULÓJA 

alkalmából FÁKLYÁS
MEGEMLÉKEZÉST

szervezünk a Templom
téri 56’-os kopjafához 
2014. október 22-én 

17 órakor.

Az általános iskolások
ünnepi mûsorát követõen

ünnepi szónoklat következik.
A Kátay-ösztöndíj átadása

után az emlékezés
koszorúit  helyezzük el a

kopjafa körül. 
18 órakor a katolikus templom-

ban mise lesz, itt könyörgünk az
elhunyt hõsök lelki üdvéért is.

Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

BÚCSÚFÉLE...
Mint minden lakiteleki, én is a kezembe vehettem a Fidesz és a

Nemzeti Fórum választási szórólapját. Igen szépen megkom-
ponált, négy oldalas szórólap, melyen összegezve látható az
elmúlt négy esztendõ legfontosabb eredménysorozata, majd a
következõ öt esztendõ vállalásai, és – vállvetve  – a jelöltek sora
is. (Egységben az erõ! :)

Büszkén olvastam a két oldalon felsorolt tényeket és ered-
ményeket, mert ennek megvalósításában jómagam is részt vállal-
tam, mint önkormányzati képviselõ. Hosszú a lista, mely rögzíti,
milyen sokféle beruházással lett a településünk az elmúlt négy
esztendõben gazdagabb!

Több, mint kétmilliárd forint értékû összberuházást hajtottunk
végre. Mi erre valóban büszkék lehetünk! Még akkor is, ha nem
mindenkinek tetszõ egy ilyen összefoglalás, lajtromba vétel. Azt
mondják, hogy nem a múltba kell tekintenünk, hanem elõre kell
nézni a jövõbe... 

„A múltat végképp eltörölni!…“ – jut eszembe az Internacionálé,
az mszp-s indulódal… Számomra  elfogadhatatlan, megenged-
hetetlen vétek lenne a múlt feledése! Szerencsére a legtöbben így
gondolkodunk, ilyenek vagyunk, így érzünk, ekként vélekedünk és
tevékenykedünk! Tudjuk, hogy múlt nélkül nincs jövõ, hiszen nincs
mire építkezni! A jelen is labilissá válna! A múltunkat kötelezõ
megtartani, emlegetni, annak gyöngyszemeit megõrizni.  Fel sem
vetõdhet az ellenkezõje! 

Egy képviselõnek lokálpatriótának kell lennie!  Mindenek elõtt és
fölött áll Lakitelek és a lakitelekiek érdeke! 

Nyolc évet dolgoztam önkormányzati képviselõkén, mégsem
éreztem úgy soha, hogy hatalmam van, vagy az ún. „hatalom“
része lennék!! Sõt, minden alkalommal azt éreztem, óriási a
felelõsségem, olykor majd összeroppanok tõle! Igyekeztem min-
den kérdésben a legjobb tudásom szerint dönteni! A legtöbb eset-
ben ma sem döntenék másként, mint ahogyan a döntéseimet
sorra meghoztam... De már nem folytatom tovább. Abbahagyom.

Sokan kérdezik tõlem, miért nem indulok ismét képviselõnek.
Elsõ és legfontosabb oka az, hogy lassan elérkezik a nyugdíjas
idõszakom, egy ötéves ciklust nem szeretnék már felvállalni!  Az
elmúlt esztendõben lehetõségem nyílt arra, hogy taníthassak a
Tiszakécskei Református Iskolában; ez keretet ad az életemnek.
Végül, egy embernek tudnia, éreznie kell, mikor kell félreállnia…!

Ám nem hagyom magára a testületet, hiszen mint újságíró több-
ször faggatom majd õket kérdésekkel, s állandóan jelen leszek a
munkatársaimmal együtt az üléseken is. Ezt teszem  már több
mint húsz esztendeje, hiszen a Lakiteleki Újság már az életem
része! A helyi tájékoztatás eszköze, s az marad a jövõben is!

Biztos vagyok abban, hogy a következõ testület is Lakitelek és
polgárai érdekét szem elõtt tartva hozza meg a döntéseit. 

Hogy továbbra is a lehetõ legjobb döntések szülessenek, na-
gyon fontos, hogy olyan emberek kerüljenek be a „csapatba“,
akiknek nemcsak „térkép e táj“!  

Kérem a megfontolt döntést a szavazás napján! Czinege Edit

OKTÓBER 4-én a hagyomá-
nyos szüreti felvonulásra és
bálra hívjuk Lakitelek lakos-
ságát, az ismerõsöket, bará-
tokat!
Részletes program a 
13. oldalon olvasható!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
NAGY VÉDA, édesanyja: Szõke Nikolett

FEHÉR LILI, édesanyja: Kabók Ildikó

FEKETE LUCA KAMILLA, édesanyja: Mák Bernadett

BARTUS KINGA, édesanyja: Köteles Ildikó

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Tö

Vári Attila & Péntek Rita

Törõcsik István Gábor & Bódi Dorottya

Nyúl János & Simonyi Andrea

Szabó Zoltán & Bende Edit

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG szeptember – október2. 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

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:             09 00  – 12 00

Kedd:             10 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      11 00   – 13 00

Péntek:  10 30   – 12 30

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

Védõnõk: Horváth Lászlóné Magdika és
Fiedlerné Gumbér Ágota
Tel.: 449-039

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

Faragó József (1957)

Szabó Zoltán (1946)
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Tényi Krisztiánt és
Dora Annamáriát

házassági évfor-

dulójuk alkalmából

nagyon sok szeretettel
köszönti édesanyja és mamája,

valamint testvérei. Hosszú életet és
sok boldogságot kívánunk!

Örömmel tudatjuk, hogy 2014.
szept, 5-én megszületett Fehér Lili. 

Gratulálunk és nagyon sok boldogságot

kívánunk a csalás minden tagjának

erõben, egészségben,

szeretetben:

Kabók mama,
keresztszülei, 
Tomi és Robi.

Nagyon sok boldog
születésnapot kívánunk

Dora Tibornak.

Isten éltesse sokáig. 
Felsége, lánya, és fia. 

Nagyon boldog
születésnapot kívánunk 
Dora Istvánnénak: 

fiai, lánya, menyei és az

unokái.

Vasadi Balázs
György 

3 éve, hogy elment. 

Szeretettel emlékeznek: szüleid, mama.

Köszönjük, akik a sírjára virágot
hoznak!

„Temetõnek nagy csendjében, 
virágerdõ közepében
Nyugszik egy szív csendesen,
Messze vitted, Istenem!
Nekünk csak a bánat maradt, 
de soha nem felejtünk el.“

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik édesanyának,

KOCZ ISTVÁNNÉ Nagy Erzsébetet
temetésén megjelentek, részvétükkel, virággal 

fájdalmunkat enyhítették.
Külön köszönet Bagi Ferenc atyának a temetési

szertartásért és a gyászmiséért.
a gyászoló család

Még most is hallom hangodat, 

érzem kezed, hogy most is simogat.

Kalóczné 
Bartók Erzsébet

halálának 
9. évfordulója 

alkalmából sok
szeretettel gondol rá
az egész családja

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

Dr. Kalocsa Zoltán háziorvost
átmenetileg Dr. Rácz Péter 
háziorvos helyettesíti.

A rendelés dr. Rácz Péter 
rendelõjében (I. sz. háziorvosi
rendelõ) történik mindkét praxis
betegei részére az alábbi idõben:

Hétfõ:         7.30 – 13.00
Kedd:        11.00 – 16.30
Szerda:       7.30 – 13.00
Csütörtök:  11.00 – 15.30
Péntek:       7.30 – 13.00

Az eset leges hosszabb
várakozásért  e lõre is  szíves

elnézésüket  kér jük.

A praxis dolgozói



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalszeptember – október

Kedves Olvasók! 

Október 12-én lesz az önkor-
mányzati választás napja.
Természetesen Lakiteleken is az
urnákhoz hívja „a lelki kötelesség“  a
szavazó állampolgárokat, hiszen így
mindenki „beleszólhat“ abba, hogy ki
legyen a polgármester, s kik a helyi
képviselõk. Tegye meg Ön is, mint
regisztrált szavazó állampolgár! 
A még tartó ciklus áttekintéséhez
segítséget kap Felföldi Zoltán regnáló
polgármestertõl. 

A választási listán majd õk is jelöltek lesznek.

– Polgármester Úr! Eltelt négy esztendõ, letelt a 2010 óta tartó pol-
gármesteri ciklus. Polgármesterként milyen négy évet hagy maga
után?
– Négy évvel ezelõtt képviselõ társaimmal együtt azt ígértük, hogy

keményen fogunk dolgozni Lakitelek és a lakitelekiek érdekében.
Ígéretünket megtartottuk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy igen munkás
négy évet zárunk. Úgy érzem, sok eredményt értünk el a négy év alatt,
és persze jónéhány kudarccal is szembesülnünk kellett – ez már csak
így van rendjén. 
– Mit tart az elmúlt négy év legfontosabb eredményének?
– Az elmúlt négy éves tevékenységünket két alapgondolat vezérelte. Az

egyik, hogy a saját dolgainkat vegyük a saját kezünkbe. A másik vezér-
fonal, hogy Lakitelek legyen egy olyan település, ahol jó élni, amit az itt
született és felnõtt gyerekek szívesen választanak majd otthonul, amikor
eljön számunkra a családalapítás és a letelepedés ideje. Minden cse-
lekedetünket ez a két gondolat határozta meg. Sikerként könyvelem el,
hogy ezen két gondolat jegyében sok dolgot véghez tudtunk vinni.
– Mondana néhány konkrét példát?
– Ami a saját lábunkra állást illeti, olyan szolgáltatásokat vettünk vissza

önkormányzati kézbe, amelyeket korábban külsõs cégek végeztek.
Ennek szinte szimbóluma a szemétszállítás. Azt mondtuk, hogy ahhoz,
hogy a saját szemetünket Kecskemétre beszállítsuk, egy osztrák céget
kell igénybe venni, az elég komoly szegénységi bizonyítvány. De említ-
hetném a temetõt, ami végre kezd úgy kinézni, mint aminek gazdája van;
az önkormányzati erdõterületekkel történõ gazdálkodást; külföldi gáz
helyett a saját faanyaggal történõ fûtést, illetve az erre történt átállást; a
villamos energia igényünk egy jelentõs részének napelemekkel történõ
megtermelését; az önkormányzati bérlakásokra történõ odafigyelést;a
település-üzemeltetéshez szükséges gép- és eszközpark jelentõs
fejlesztését, stb. Ugyanide tartozik, hogy megkérdõjeleztük a korábban
szent teheneknek tartott multinacionális cégek érinthetetlenségét.
Komoly vitáink voltak a Sauber-MacherKft-vel, valamint az általa résztu-
lajdonolt hulladéklerakóval, az EDF DémászZrt-vel, valamint a
Kereskedelmi és Hitelbankkal. Azt kell mondjam, hogy az ilyen, külföldi
cégek fejõstehénnek nézték az önkormányzatokat, köztük Lakitelek
Önkormányzatát is. Rengeteg pénzt spóroltunk meg azzal, hogy nem
fogadtunk el jogosulatlan áremelést, megkérdõjeleztünk korábbi gyakor-
lat alapján kiállított, de álláspontunk szerint jogosulatlan szám-
lakövetelést, vagy éppen bírósághoz fordultunk jogosulatlan
kamatemelés miatt. Ez mind olyan lépés volt a részünkrõl, ami az önkor-
mányzati szektorban korábban szokatlan volt, de amelyek annak a gon-

dolatnak a jegyében történtek, hogy a saját dolgainkat vegyük a saját
kezünkbe, vagy másképpen, álljunk a saját lábunkra.  
Ugyanezt közvetítettük az emberek felé is: ha valakinek valami prob-
lémája van, ne az legyen az elsõ gondolata, hogy segélyért, vagy éppen
igazságszolgáltatásért az Önkormányzathoz fordul. Elõször mindenki
próbálja meg saját maga megoldani a problémáját, gondoskodjon a téli
tüzelõrõl, termeljen zöldséget a kertjében, vagy ha éppen a szomszédjá-
val van problémája, azt elõször vele próbálja meg rendezni.
– Mennyiben volt sikeres a másik célkitûzés, vagyis, hogy Lakitelek
legyen egy olyan település, ahol jó élni?
– Az emberek mindennapi életük során számtalan szolgáltatást vesznek
igénybe. Ezek egy részét piaci szereplõk biztosítják (pl. élelmiszer,
ruházat vásárlása, stb.), más részét az állam nyújtja (pl. posta, távolsági
közlekedés, stb.), egy részét pedig az önkormányzat nyújtja. Az önkor-
mányzat által nyújtott szolgáltatások az élet rengeteg területét fedik le, és
minden korosztály részére szólnak. Ilyen, önkormányzat által nyújtott
szolgáltatás a védõnõi szolgálat, a bölcsõde, az óvoda, az iskola (az
iskola épület mûködtetése Lakiteleken továbbra is önkormányzati fela-
dat), a gyermek- és felnõtt háziorvosi ellátás, a szociális alapellátás, az
idõsgondozás, a könyvtár mûködtetése, a közmûvelõdés, a gyermek- és
közétkeztetés, a szabadidõ eltöltési lehetõségek, a víz- és csatorna szol-
gáltatás, a szilárd hulladék szállítás,stb. 

Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy ezeket a szolgáltatásokat
minél jobb színvonalon nyújtsuk. Ehhez rengeteg beruházásra volt szük-
ség, a korábbi, sok esetben erõsen leromlott épületek megújultak.
Jónéhány épület esetében több évtizedes adósságot kellett törleszteni.
Teljesen megújult a bölcsõde, az óvoda, jelentõsen megújult és
megszépült az emeletes iskola, a mûvelõdési ház, a polgármesteri
hivatal, a Piac tér és környéke, megkezdtük az orvosi rendelõk felújítását,
játszótereket építettünk a legkisebb korosztálynak, valamint a kama-
szoknak is. Kerékpárúton lehet közlekedni a 44-es út mellett. A
mûvelõdési ház újra él, nagyon sok programmal várja a gyerekeket és a
felnõtteket. Nemzeti ünnepeink megünneplésére, vagy a különbözõ ren-
dezvényeinkre is büszkék lehetünk, akár a Szent Flórián napi tûzoltó
napra, a Széna vagy szalma fesztiválra, a lovasnapra, vagy éppen az
augusztus 20-i koncertekre. Elég csak megnézni az éves rendezvény
naptárt. Aki azt mondja, hogy Lakiteleken nem történik semmi, hogy nin-
csen a gyerekeknek és a felnõtteknek szórakozási lehetõség, az valamit
nem jól lát. Nem akarom persze azt mondani, hogy ez kizárólag az Ön-
kormányzat érdeme. Rengeteg önkéntes segítõ, magánszemély és civil
szervezet járul hozzá ahhoz, hogy Lakitelek egy élhetõ és élõ település
legyen. Azon kívül, hogy ezt megköszönjük nekik, ehhez Önkormány-
zatként mi is hozzátesszük a részünket, akár az infrastruktúra felújításá-
val, akár programok, rendezvények szervezésével, akár a civil
szervezetek támogatásával.
– A település fejlõdése az elmúlt négy évben látványos. Mekkora

összegû beruházásra került sor összesen?
– Összesen 2,3 milliárd forintot fordítottunk fejlesztésre 4 év alatt. Ebbõl

2,05 milliárd forint pályázati támogatás volt, 250 millió forint saját forrás.
Mintegy 40 pályázatot adtunk be az elmúlt 4 évben, amelyek jelentõs
részét megnyertük és végre is hajtottuk. Ez hatalmas munkával járt, amit
a polgármesteri hivatal és az érintett intézmények dolgozói végeztek el,
amiért köszönet illeti õket. Csak egy viszonyítás: ha leosztjuk lakosokra,
akkor minden egyes lakiteleki lakosra ötszázezer forint értékû önkor-
mányzati fejlesztés jutott.
– 2010-ben új polgármesterként az egyik legfontosabb dolog, amit

meghirdetett, az egyensúlyi költségvetés volt. 

VÁLASZTÁSI ÖSSZEGZÉS... Beszélgetés Felföldi Zoltán polgármesterrel

Folyt. a köv. oldalon
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Az ember azt gondolná, hogy a költségvetési hiány lefaragása, az
egyensúly helyreállítása és a nagy beruházások végrehajtása ellen-
tétben állnak egymással. Hogyan lehetet ezt a hatalmas összegû
beruházást úgy végrehajtani, hogy közben a költségvetés egyen-
súlyban maradjon? 
– Nem volt egyszerû. Nagyon fontos alapelv ugyanakkor – és minden

magánszemélynek, családnak is csak ezt tudom javasolni – hogy csak
annyi pénzt költsünk, amennyi bevételünk van. A mûködésünket sikerrel
igazítottuk a rendelkezésre álló forrásokhoz, és a 2011. év eleji
intézkedéseknek köszönhetõen nemcsak a mûködési hiányt sikerült tel-
jes egészében ledolgoznunk, hanem a pályázatok önerejéhez, és kisebb
saját erõs beruházásokhoz is tudtunk forrást teremteni. A 2010. év végén
még 22%-os (220 millió forintos) mûködési hiányból másfél év alatt
egyensúlyi költségvetést csináltunk.
Költségvetési helyzetünk rendezését nagyban segítette a kormány dön-
tése, amellyel a Magyar Állam az önkormányzatok adósságát átvállalta. 
Ennek a döntésnek a jelentõségét nem lehet eltúlozni: Lakitelek nagyon
komoly könnyebbséghez jutott a korábbi években felhalmozódott
adósságok átvételével. Az adósság állam általi átvállalása ugyanakkor
már úgy talált bennünket, hogy addigra egyensúlyba hoztuk a
mûködésünket, és magunk is komolyan elkezdtük ledolgozni a hitelein-
ket. Elsõként a mûködési hiteleket fizettük vissza, majd a felhalmozási
hitelek erõltetett törlesztését is megkezdtük. Ekkor jött az adósságkon-
szolidáció, amit már egy fenntartható önkormányzati gazdálkodással
fogadtunk, így el tudtuk kerülni, hogy ismét adósságcsapdába kerüljünk.
Ha rajtam múlik, a jövõben sem veszünk föl hitelt. 
– Ha már a jövõrõl volt szó, mit tervez polgármester úr a következõ
ciklusra?
– Én alapvetõen a megkezdett irány folytatását tervezem, illetve java-

solom a lakitelekieknek: saját lábon állás, élhetõ település, fegyelmezett
pénzügyi gazdálkodás. Ígérni óvatosan ígérek, ahogyan 2010-ben is tet-
tem. Alapelvem, hogy inkább kevesebbet kell ígérni és többet cselekedni,
semmint fordítva. A legfõbb ígéret, hogy legjobb tudásom szerint dolgo-
zok Lakitelek és a lakitelekiek érdekében. Ugyanezt ígérhetem azon
képviselõ-jelöltek esetében, akikkel közösen, egy csapatban indulunk: jól
ismerem õket, biztos vagyok, benne, hogy megválasztásuk esetén min-
degyikük odateszi majd magát, és keményen fog dolgozni.

Ismerve a folyamatokat, azért konkrétumokat is tudok mondani. A költ-
ségvetés helyzete véleményem szerint lehetõvé teszi, hogy végrehajt-
sunk egy utcafelújítási programot. Ennek az „Egy év – egy utca“ nevet
adtuk. Ez azt jelenti, hogy minden évben vagy felújítunk egy rossz
állapotú utcát, vagy leburkolunk egy földes utcát. Tervezzük, hogy csat-
lakozunk a babakötvény programhoz, ezzel is ösztönözve gyermekek
születést. Újra bevezetjük a járdaépítési támogatást. Ez is az elmúlt négy
év fegyelmezett gazdálkodásának az eredménye. Az intézmények jelen-
tõs része a mostani ciklusban megújult, ezekhez már nem kell hoz-
zányúlni. Az elmúlt két év önerõbõl folytatott felújításai mellett is komoly
adósságunk van azonban az orvosi rendelõknél. Ezért a következõ cik-
lusban a mostani, ún. 2. számú orvosi rendelõ épületében egy olyan új,
korszerû egészségházat hozzunk létre, amelyben valamennyi
egészségügyi szolgáltatás – felnõtt és gyermek háziorvos, védõnõi szol-
gálat, fogorvos, vérvételi hely – helyet fog kapni. Úgyszintén felújításra
vár még a Gondozási Központ bentlakásos részlege  – a következõ cik-
lusban erre a felújításra is sor kerül.
– Polgármester úr folyamatosan többes szám elsõ személyben
beszél a jövõ terveirõl. Kikkel tudja ezt a programot végrehajtani?
– Egy önkormányzat vezetése nem egyszemélyes mutatvány.
Természetesen továbbra is számítok a polgármesteri hivatalban és az
intézményekben dolgozó kollégákra. Úgyszintén az eddig is rengeteget
tett civil szervezetekre. Ugyanakkor mindehhez rendkívül fontos a

képviselõ-testület is. Október 12-én Lakitelek lakói polgármestert és
önkormányzati képviselõket választanak. Az önkormányzat és a
képviselõ-testület akkor tud hatékonyan mûködni, ha a polgármester és
a képviselõk egyfelé húznak. Éppen ezért én nem egyedül, hanem egy
csapatnak a részeként indulok a választáson. Ennek a csapatnak a tagja
a hat képviselõ-jelölt, akiket – hozzám hasonlóan – a Fidesz és a
Nemzeti Fórum támogat. A polgármester egyedül semmit nem tud meg-
valósítani, ha nem áll mögötte biztos többség. Ezért azt javasolom a
lakitelekieknek, hogy aki az elmúlt négy év munkájával elégedett, és
annak a folytatására kíván szavazni, az szavazzon egységesen a Fidesz
és a Nemzeti Fórum képviselõ jelöltjeire. A szavazatok megosztása a
különbözõ jelöltek között könnyen mûködésképtelen testülethez, és az
eddigi fejlõdés folytatása helyett az egy helyben topogáshoz vezethet.
– A képviselõ-jelöltek listájának összeállításánál nyilván több
szempontot is mérlegelt polgármester úr, illetve a jelölõ
szervezetek. Mit tart különösen fontosnak a képviselõ-jelöltek
esetében?
– Elsõsorban azt, hogy tudjanak és akarjanak keményen dolgozni a
település és annak lakói érdekében. Talán nem kell külön kiemelni, hogy
ehhez a minimum, hogy egy képviselõ a saját bizottságának az ülésén,
valamint a képviselõ-testületi üléseken rendszeresen vegyen részt, és
az ülésekre felkészülten érkezzen. Ez egyébként a külsõs bizottsági
tagokra is vonatkozik, és a most záruló ciklusban ezt nem mindenkinek
sikerült teljesítenie. A most induló képviselõ-jelöltek közül többen voltak
korábban is képviselõk, bizottsági tagok. Azt javasolom a választóknak,
tájékozódjanak, hogy ki milyen intenzitással vett részt az önkormányzati
munkában. Aki korábban hanyagolta a testületi, vagy éppen a bizottsági
üléseken való megjelenéseket, attól valószínûleg a következõben sem
lehet többre számítani. Azt is érdemes mérlegelni, hogy ha valakit a
munkája máshová köt, és gyakorlatilag csak aludni jár haza Lakitelekre,
annál valószínûleg gondot fog okozni a bizottsági és a testületi üléseken
történõ részvétel.

A kemény munka mellett a képviselõknek és a polgármesternek nyil-
ván meg kell felelni bizonyos erkölcsi elvárásoknak. Alapnak gondolom,
hogy az állammal és az önkormányzattal szemben fennálló
kötelezettségeket teljesíteni kell. Amikor mindenkitõl elvárjuk, hogy az
adóját rendesen befizesse, és az egyéb fennálló fizetési
kötelezettségeinek is pontosan tegyen eleget, akkor ez különösen fontos
egy képviselõ, vagy egy polgármester esetében. Aki erre nem képes,
vagy nem hajlandó, az sem képviselõnek, sem polgármesternek nem
alkalmas.
– Milyen eredményre számít az október 12-i önkormányzati
választáson?
– Nem szívesen bocsátkozok jóslásokba, márcsak azért sem, mert
annak idején a közgazdász diploma mellé egy politológusi végzettséget
is szereztemA politológia szakos hallgatóknak pedig az egyik alapelv,
amit a fejükbe vernek, hogy ne jósoljanak – persze késõbb ennek
ellenére sokan elcsábulnak. Azonban még az egzakt számokkal dolgo-
zó közvélemény kutatások is tévedhetnek. Mindenestre bármi lesz is a
választások eredménye, én nyugodt lelkiismerettel zárom az elmúlt négy
évet, és ha a választók úgy döntenek, akkor szívesen folytatom a
munkát. A lakitelekieknek pedig azt javasolom, hogy az esetenként nagy
hangzavarban, vagy éppen a suttogva terjesztett pletykák közepette
használják a szemüket és annak higgyenek. Nézzenek szét a
településen: ha elégedettek azzal, amit látnak, és ami az elmúlt négy
évben történt, és ennek a folytatását szeretnék, akkor szavazzanak a
Fidesz és a Nemzeti Fórum polgármester jelöltjére és képviselõ jelölt-
jeire.
– Köszönöm. Falusi Zoltán

„ É l e t ü n k  é r t é k é t  a  t e t t e i n k e n  m é r i k  l e . “
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A Pulai-gyûjtemény felavatása
Új helyre költözött a helytörténeti- és isko-
latörténeti gyûjtemény, mégpedig a napközi
melletti volt szolgálati lakást újították fel – a
Faluszépítõ Egyesület pályázati pénzébõl.
Hosszú hetek és hónapok kemény munkája
elõzte meg az átadást. 

Az alapító, Pulai Sándor nagyon sokat dolgozott, hogy a kiállítás minél
szebb, minél barátságosabb, vonzóbb legyen. Legszorgosabb segítõi
közül most csak egy néhányat emelek ki, a felsorolásban helyet kapnak
valamennyien. Erki Tibor és családja már a kezdetek óta segédkezik a
kiállítási munkákban. Harmatosné Julika hosszú éveken át volt a házi-
asszonya a helytörténeti gyûjteménynek, minden darabját ismeri a kiál-
lításnak, hiszen az egyik berendezõje is volt már a Lévai Iskolában, s
most itt is óriási munkát végzett. Verzár Csabáék családja szintén óriási
feladatot vállalt a kiállítás létrejöttében... Sorolhatnám! Hiszen az össze-
fogás egy remek példája lett ez a gyûjtemény! A cél érdekében minden-
ki sokat vállalt. Megérte, mert egy nívós kiállítóhelye lett Lakiteleknek! 

Szeptember 20-a délutánjára eltûnt a fáradtság, mikor  a megnyitóra
összegyûlt a  sok dolgos ember, az ismerõsök, barátok, jóemberek
gyûrûjében... Köszönetek és köszöntõk hangzottak el.

Kotvits Jánosné nyugalmazott tanár a következõ szavakkal méltatta
a kiállítást és a kiállítók munkájának eredményét:

„A múltat tartsd a jelennek, és õrizd a jövõnek!“ (Vörösmarty) Ezt az
idézetet olvadhatjuk a gyûjtemény helyiségében, és a meghívón. Ennél
szebben találóbban nem fejezhetnénk ki mi sem ennek az eseménynek,
összejövetelnek az eszmei mondanivalóját. Hiszen jelenünk a múltban
gyökerezik, gyökér nélkül a növény sem él, védeni, ápolni kell, hogy éljen.
Az embernek is ápolnia kell a múlt hagyományait, amit elõdeink hagytak
ránk. Múlt nélkül jövõ sincs!

Azok a szellemi és tárgyi emlékek, amelyek itt ma Lakiteleken új helyen
láthatók, ezt a nemes célt szolgálják. 

Az újjáépült épület ad helyet a kiállítás anyagának. A tervezõk, kivitelezõk
gondos munkája tette lehetõvé, hogy állandó helye legyen a
gyûjteménynek. Nemcsak belsõ, de külsõ tárlókat is kialakítottak a
szervezõk, rengeteg munkával, sok-sok ráfordított idõvel érték el mai for-
májukat. De a munka nem ért véget, a kiállítás anyagának bõvítése folyam-
atos lesz ezután is.

Mielõtt megtekintenénk a gyûjteményt, szeretném a gyûjtemény alapítójá-
nak, szülõatyjának, Pulai Sándornak érdemeit ismertetni, bemutatni.

Pulai Sándor – sokak által Sanyi bácsi – nevét örökre beírta Lakitelek
történetébe. Régen, évtizedekkel ezelõtt, mint bérfûrészes sok helyen
megfordult. Mint mondta, jó szeme volt a különleges, érdekes, értékes tár-
gyak iránt, amelyekre sokszor elhanyagolt állapotban talált rá. Ezeket
aztán sok munkával, gonddal helyrehozta, gyûjtögette. Így vált szenvedé-
lyévé ez az értékes hobbi. A gyûjtemény kinõtte az otthonának helyiségeit,
és Lakiteleknek, a köznek adományozta 2008-ban azokat, hogy mindanny-
iónknak örömet okozzon a sok-sok tárgyi emlékkel. Ezeket szemlélve vis-
szahozzuk a múltat, eszünkbe jutnak a szüleink, nagyszüleink életének
mindennapjai, tevékenységei. Sok tárgyhoz, használatához már bizony
magyarázat kell a mai embernek. Hol vannak már azok a kezek, amelyek

ezeket létrehozták, amely eszközökkel dolgoztak! – gondolhatjuk!
Ezeknek az emlékeknek felidézéséhez kellenek a gyûjtemények, kellenek

az ilyen nagyszerû, megszállott emberek, mint Pulai Sándor, aki meg-
szervezte, megtalálta, közszemlére bocsájtotta rengeteg munkaórájával.

Hogy mi minden van itt, azt felsorolni nehéz, azt meg kell nézni! Található
itt régi falusi ember mindennapi munkaeszköze a házon belül-kívül, az
edényeken át a földmûvelõ eszközökig, ipari tevékenység pl. cipészmû-
hely szerszámai... Sanyi bácsi történelmi tárgyakat is talált, láthatunk régi
kardgyûjteményt – mely közül kiemelném az 1848-as Muraközy-kardot –,
de vannak történelmi képek, oklevelek is. Nem teljes a felsorolás, hosszú
lenne a lista. Van egy egész konyhaberendezés is!

A gyûjtemény másik része Lakitelek iskoláinak történetét mutatja be.
Kb. 150 éve kezdõdött itt a tanítás. A régi képek azt mutatják, hogy hány
iskola volt itt hosszú évtizedek alatt a Sárga Iskolától a mai modern
intézményig... Biztosan vannak itt olyan emberek, akik a képeken
ismerõsöket, rokonainak, esetleg magukat is felismerik. Felismerik a  régi
tanítókat, tanárokat, akik oktatták, nevelték a régi ifjúságot, a mai emberek
apját, anyját, nagyszüleit...

Láthatjuk a múlt iskoláinak eszközeit, amelyekkel tanítottak akkor is ered-
ményesen, amikor még nem volt pl. számítógép és más csodaeszköz az
iskolákban. 1950-ben lett önálló tanintézmény Lakiteleken, addig
Kecskeméthez tartozott az iskola irányítása.

A tárlókon régi, neves régi tanítók: Lévai Laci bácsi és felsége, Margit
néni, Rácz Miklós, Harczos István és felsége, Ilonka – kollégáim voltak,
ismertem õket! Ma is iskola õrzi a nevüket! De itt vannak a késõbbi pedagó-
gusok is! Mindezt a nagy kutató munkát, mely itt az iskolák történetét feltár-
ja, Harmatosné Julika nyugalmazott iskolaigazgató végezte, az õ érdeme.
Sok idõt, kutatást vett igénybe ez a munka.

Végül itt vannak a külsõ tárlók: több mint száz éves hordó, prés, daráló,
a község szõlõkultúrájának emléke. 

Települt egy külsõ kemence, szalonnasütõ hely, sõt a színpad! Jelzi, hogy
itt a múlt idézése mellett a mai baráti események, összejövetelek,
szórakozás is helyet talál itt. Sok ember munkája az, ami itt látható!“

Jöjjön el, látogassa meg Ön is a kiállítást! 
Cz.E.

A segítõk és támogatók névsora a 6.  oldalon található!
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Már hagyományos idõpontban – Idõsek Napját tartottuk 2014. szeptember
20-án, szombaton 13 órai kezdettel. Ez az idei ünnepség még szebbé, még
meghittebbé sikerült, mint az eddigiek, hiszen most került átadásra a két új
tanyagondnoki gépjármû, melynek nettó 15 millió forintos támogatását
pályázaton nyerte el az Önkormányzat. 

A Suzuki Grand Vitara terepjáró és a WV Transporter 8 plusz 1 személyes
kisbusz, bízzunk  abban, hogy jól fogja szolgálni a külterületi lakosokat, és ter-
mészetesen segíti minden idõs életét Lakiteleken – mondta Felföldi Zoltán
polgármester. Madari Andor alpolgármester (aki a folyamatos koordinációt, a
beszerzés körüli munkák oroszlánrészét vállalta magára) és  Csörszné
Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetõ-
je,  módszertani szakértõje és a polgármesterünk vette át a gépjármûveket. 

Mivel az új  autókra új mûködési engedélyt kell kérni, így a munkába állítá-
suk kicsit késõbb történik. 

Mûködésükhöz, a tanyagondnoki szolgálathoz Kókai Géza lelkész úr megál-
dotta, s Bagi Ferenc plébános úr megszentelte az új „munkagépeket“. Az
Önkormányzat támogatásával cigányzenekart is volt lehetõségünk hívni, akik
megalapozták a rendezvény jó hangulatát. 

Az idõsek köszöntése után, Polgármester Úr megköszönte Péter Gábornak
(Tiszaug) és Tigyi Istvánnak (Tiszaug) a halászlét. (A felajánlott ajándék hal
is tiszaugi, több hónapos fogás eredeménye volt!) Köszönte Bakó
Jánosnénak, Gönczöl Lászlónénak a székely (vagy lucskos) káposzta
elkészítését, és minden dolgozónak a lelkiismeretesen végzett idõs gondo-
zást, és a sikeres rendezvényért végzett munkát.

Az óvodások mûsora óriási örömet jelentett a jelenlévõknek. A kicsik bátran,
hangosan, és õszinte tisztelettel és szeretettel szerepeltek. A kisgyermek
jelenléte mindig sokat jelent idõseinknek. Köszönjük.

Faragó Anett (tanuló) éneke, Kasztel Anita (közcélú dolgozó) verse, és Ivicz
Józsefné Györgyi (pályázati támogatással foglalkoztatott dolgozó) aranyos kis
története után Bakos Imréné (Terike néni) énekelt, majd Szabadszállási
Menyhértné (Jutka néni) olvasott fel verset, utánuk a „kis daloskörünk“ nóta-
csokra következett –  a mellékelt fényképen látható –,  a mûsorra való
felkészítés Móczáné Tombácz Edit munkáját dicsérte. 

Az ünnepség záró részében Bódi Renáta fergeteges hangulatú és hangula-
tot teremtõ operett  slágereket bemutató elõadását hallgathattuk. 

A rendezvény végén tombolasorsolást tartottunk amelynek bevétele alapoz-
za meg további rendezvényeink anyagi hátterét, és szépíti meg ünnepeinket. 

Dolgozóink – az elõzõ évek sikerein felbuzdulva, most még lelkesebben,
még nagyobb lendülettel tettek meg mindent azért, hogy mindenki jól érezze
magát. Ki-ki lehetõsége szerint támogatta is a rendezvényt tombolatárgyakkal,
fõzéshez szükséges hozzávalókkal, üdítõvel, túlmunkával.  Az idõsek iránti
tiszteletüket, szeretetüket nyújtották át a megjelenteknek ezen a napon – a
mosoly, a fegyelmezett munka az elhivatottságukról szólt, arról hogy mindent
megtesznek azért, hogy  biztonságossá tegyenek, megszépítsenek egy-egy
pillanatot, amely akár lehet az utolsó is... 

Hálásan köszönjük támogatóinknak, hogy segítettek abban, hogy sikeres és
örömteli legyen 2014  évi Idõsek Napja. Õszinte szívvel mondunk köszönetet,
Pécsi Andrásné Csöpinek, Németh Ferencné Erzsikének, akik minden ren-
dezvényünkön, minden ünnepünkön velünk vannak, és pótolhatatlan munká-
val segítenek. 

Fontosnak tartok most is elmondani: Végtelen örömet jelent, hogy ennek a
közösségnek a tagja lehetek. Köszönöm a lehetõséget hogy ide tartozhatom.
Jó érzés, hogyha csak egy kis mértékben is, de hozzájárulhattam Lakitelek
fejlõdéséhez. Köszönöm az Önkormányzat Képviselõ-testületének,
Vezetõinek, a Polgármesteri Hivatal Vezetõjének és Munkatársainak azt a
munkát, azt a támogatást, amellyel segítettek megmenteni és lábra állítani
Lakiteleken az IDÕS GONDOZÁST

Bízom abban, hogy még tudjuk a Gondozási Központot, az Idõsek Otthonát
tovább fejleszteni, ahogyan az a terveinkben szerepel. Egy települést minõsít

ahogyan az idõseirõl gondo-
skodik. Szeretnénk ezt a
legjobb tudásunk szerint,
magas színvonalon,
maradéktalanul tenni. 

Minden felénk forduló idõ-
seinket, ellátottjainkat tisztelõ, szeretõ támogatónak õszinte szívvel kívánom,
az életben kapják vissza azt a jóságot, szeretetet és tiszteletet, amelyet felénk
irányítanak. 

S mielõtt a támogatóink neveit felsorolnánk, október végén Kegyeleti
Emléknapot tartunk mindazok emlékére és emlékezetére, akik az intézmény
megnyitása óta az Idõsek Otthonában elhunytak. Várjuk hozzátartozóikat egy
közös imára, egy mécses gyújtásra, és várunk mindenkit, aki ezen a napon
szeretne majd velünk lenni. (A pontos idõpontot idõben jelezzük.) 

Hírek a Gondozási Központból…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Az idõs napi támogatóink voltak: Ádámné Enikõ (Fodrászat), Anda Károlyné,
Andonov Anita (Virágliget), Anna Presszó, Autós Csárda, Bánfiné, Barcsa Istvánné,
Bodri Jánosné, Bon-Bon élelmiszerüzlet, Csík József, Csikós Mihály (Zöldségüzlet),
Csomósné Kiss Dóra (Goods Market), Csuka Jenõné, Dúzs Lászlóné, Erki Tibor
(Antológia Könyvesbolt), Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete Kecskemét,
Faragó Józsefné Anett – LÖSE, Faragó Menyhértné Brigi (Zöldségbolt), Fehér
Sándorné, Fincickyné Piroska, Fortuna Lottozó, Gömöriné Erzsike, Szentkirály,
Gulyás Imre, Hegedûs Jánosné Kati, Id. Madari Istvánné, Ivicz Józsefné, Jutka ABC,
Kalócz Helga, Kék ABC, Kerekes Lajosné, Kiss Istvánné, Kiss Istvánné (Bem utca),
Kökény Gergelyné, Laczkóné Zoltánné Erzsike, Laki-Konyha Kft., Lakiteleki
Takarékszövetkezet, Lezsák Sándorné, Losonczy Sándorné Anikó (Fodrászat),
Madari Andor, Magóné Holló Erika (Játéküzlet), Mokos Józsefné (Minitex), Molnár
Gábor (IC Pavilon), Nagy Péter és családja (Babi), Németh Ferenc és családja,
Németh Józsefné, Németh Krisztián, Novákné Kakó Éva, Ország Zoltánné, Papp
Kálmánné, Park ABC (Papp István és családja), Pécsi Andrásné, Pótári Béla, Pulai
Sándor, Salánkiné Szász Angyal, Simonyi Péterné, Szabó Lászlóné (Házépítõk
Boltja), Szénási Bertalanné, Szentirmay Tamás és felesége, Tombácz Ferencné,
Torbán Jánosné és családja, Tóth Andrásné Babi, Tóth Imre, Turai Sándor, Varga
Istvánné Emike, Varga Józsefné (Cipõbolt), Varga Lajosné Irénke, Varga Lászlóné,
Varga Nóra, Vargáné Bodor Judit, Vasadi-Balázs Lajosné, Verdonné, Veréb Nikolett,
Verébné, Zamagna Beatrix.

Belicza András
Beregszászi Sándor
Berze Tibor
Bohács Jenõ
Czinege Edit
Erki Tibor
Farkas Lehel
Fekete József
Fodor Józsefné
Fûz Jenõ
Gulyás Imre
Harmatos Áronné
Harmatos Molnár Tamás
Harmatos Zoltán
id. Verzár Csaba
ifj. Verzár Csaba
Jánosi Márton
Kis Nándor
Klárik Lászlóné

Kotvics István
Kovács Ferenc
Kutasi József
Laki-Gazda Nonprofit Kft.
Lendvai Edit
Lendvai Péterné
Lisztes János
Madari Andor
Molnár László
Muraközy János Honvéd

Hagyományõrzõ és 
Lövész Egylet

Olajos István
Papp Kálmán
Patai Ibolya
Polyák Sándor
Pongrácz Márta
Pótári Béla
Pulai Sándor

Sastinszki László
Sütõ József
Sütõné Ványolós Márta
Szabados Zoltán
Szabó Lászlóné
Szabó Tamás
Szelesné Kása Ilona
Szûcs Pál
Tercsiné Buzás Ilona
Tombácz Zoltán
Tóth Mihály
Tóth Mihályné
Tóth Richárd
Török Nándor
Varga Zoltán
Vargáné Bodor Judit
Vargáné Darabos Márta

Hálás köszönetét fejezi ki a 
Faluszépítõ Egysület mindazoknak, akik a 
Pulai-gyûjtemény létrejöttében segítettek:
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Kedves Olvasóink!

A 2014-2015. tanévet augusztus 31-én, vasárnap nyitottuk meg.
Az ünnepségen hatvan elsõsünk harangozta be magát az iskolába.

A tanévnyitó alkalmával Felföldi Zoltán polgármester úr adta át az energetikai
fejlesztés eredményeként megszépült fõépületet. Az iskolára és a benne tanulókra,
dolgozókra Bagi Ferenc tisztelendõ úr és Kókai Géza lelkész úr kérték Isten áldását. 
Elsõ osztályosaink szüleivel az elsõ tanítási nap délutánján beszéltük meg a
tanévkezdés, az esztendõ legfontosabb feladatait. A felsõbb évfolyamok szülõi érte-
kezleteit az elsõ három héten tartották az osztályfõnökök. 
A tanév elsõ napjaiban véglegesítettük a mûvészeti oktatási létszámokat. A zeneok-
tatás zongora, hegedû, fafúvós, rézfúvós, citera tanszakaira, a képzõmûvészeti
oktatás grafika tanszakára az Eötvös Iskola 170 diákja iratkozott be.

Szeptember 15-én kezdõdött a 3-4-5. évfolyamokon az úszásoktatás és a
lovaskultúra oktatása. Köszönjük a Népfõiskola támogatását, hogy diákjaink ingye-
nesen használhatják a tanuszodát, valamint az Önkormányzat segítségét, mely a
lovaskultúra oktatásának tárgyi feltételeit, a lovak ellátásának költségeit fedezi.

Szeptember 20-án tartotta tagtoborzó elsõ összejövetelét a Muraközy János
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület. Heinrich Gábor parancsnok úr és a tagok
szeretettel várják az érdeklõdõket. A foglalkozásokat péntek délutánonként négy
órakor tartják.

Örömünkre szolgál, hogy elhárultak az akadályok a logopédiai fejlesztés
beindítása útjából. Októbertõl a kecskeméti központ pedig a sajátos nevelési igényû,
a tiszakécskei szakszolgálat pedig a nem sajátos nevelési igényû gyermekek részére
biztosítja az ellátást. Jó hír az is, hogy a munkában iskolánk pedagógusa, Gulyásné
Dantesz Ágnes is részt vesz.

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány kuratóriuma szeptember 22-én tartotta idei elsõ
megbeszélését. A kurátorok hatvan gyermek számára szavazták meg beiskolázási
támogatás nyújtását. Az alapítvány a zeneoktatás hangszerhiányát kívánja orvosolni
azzal, hogy hegedûk és trombita vásárlásának költségeit fedezi, továbbá a hat nap-
közis csoport számára játékok vásárlásához nyújt segítséget.

Rendben megkezdõdött az órarendbe illesztett hit-, és erkölcstanoktatás,
valamint a fakultatív hitoktatás az intézményben. Az erkölcstan órákat az elsõ
osztályosoknak Gulyásné Dantesz Ágnes, a másodikosoknak Váradi Erika, az
ötödikeseknek Csinger Andrea, a hatodikosoknak Olajosné Kádár Ilona tartják.

A múlt évben is sikeresen mûködõ iskolatejprogram a Laki-Konyha Kft és a
kiskunfélegyházi tejüzem megállapodásának jóvoltából bõvült. Idén az iskolások ked-
denként és csütörtökönként joghurtot, a hét többi napján tejet kapnak a tízórai mellé.
Folytatódik az iskolagyümölcs program is, amelynek támogatásával minden nap alma
vagy gyümölcslé kerül az asztalra. Az önkormányzat támogatta a Laki-Konyhát abban
is, hogy változatos tízóraival és uzsonnával bõvítse a napi ételkínálatot. A plusz
étkezéseket a térítési díjak befizetésekor lehet kérni.

A nyár folyamán számos tornaszert kaptunk a „Kölyökatlétika program“
jóvoltából. Az eszközökkel Retkes Tibor tanár úr ismertette meg alsós kollégáinkat
és diákjainkat a tanév elsõ heteiben.

A szülõi munkaközösség választmánya szeptember 25-én tartotta tanévnyitó
megbeszélését. A résztvevõk Medveczki Gyulánét választották elnöknek. Az elnökség
tagjai Dakóné Harkai Csilla, Deák Ildikó, Gigor Éva és Kiss Csabáné lettek.
Munkájukhoz sok örömöt és sikert kívánunk!

Iskolánk csatlakozott a Magyar Állami Operaház „Az opera nagykövetei“ programjához.
Ennek keretében szeptember 30-án Erdélyi Erzsébet operaénekes lesz a vendégünk, aki
6. és 8. osztályosainkat vezeti be a mûfaj történetébe sok képpel és muzsikával.

Október 6-án hagyományaink szerint Muraközi-akadályversenyt rendeznek diák-
jaink számára a hagyományõrzõ egyesület tagjai. A vetélkedõvel az aradi vértanúk
emléke elõtt tisztelgünk.

Végéhez közeledik iskolánk hõtechnikai felújítása. A napokban fejezõdik be a tor-
naterem és a lapos tetõ szigetelése, a technika és a számítástechnika terem festése.
Nagyon várjuk már, hogy minden helyiséget újra birtokba vehessünk!

Az 1. c osztály tanulói és Réka néni hálásan köszönik Gönczölné Felkai Rita, Tóth-
Szabó Edit, Sváb-Kovács Anita, Nyikiné Balog Anikó anyukáknak és Bársony
Mihályné nagymamának a babzsákok elkészítéséhez nyújtott segítséget.

A Tölgyfa Sportegyesület hírei

Új birkózókkal erõsödve kezdtük az edzéseket szeptemberben. A tornateremben
folyó munkálatok miatt csak szabadtéri erõnléti gyakorlatokat végeztek a gyermekek,
reméljük mielõbb összeállíthatjuk a birkózó szõnyeget is a teremben.

Idei elsõ versenymeghívásunkat Zentáról kaptuk, ahol 24. alkalommal rendeztek
verseny Nikola Vukov emlékére. Négy nemzet 17 egyesületének 150 indulója vett részt
a megmérettetésen. 31kg-os súlycsoportban Bodri Bence pontszerzõ, ötödik helyen
végzett kilenc indulóból.

Gratulálunk az eredményhez! Szeretettel várjuk az érdeklõdõket hétfõn és szerdán 7-
kor kezdõdõ edzéseinkre!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

„Gombavadászaton“ jártunk
A sok esõ hatására rengeteg gomba található mostanában.
Egyre több felnõtt és gyerek foglalkozik ezekkel a nagyon
érdekes élõlényekkel.
„A rendszertanban régebben a növények világába sorolták, ma már azonban

külön csoportba sorolják õket, mivel sejtjeik felépítése, testszervezõdésük, és
anyagcseréjük nagymértékben eltér a növényekétõl. Rendszertani felosztásuk
és nevezéktanuk azonban a növényekét követi.“ (Wikipédia)
Legfontosabb a lebontó szerepük a természetben. Gombák nélkül nagy bajban lennénk!
Mi lenne a sok lehullott falevéllel, szerves hulladékokkal stb.?
Sokan szakkönyvekkel a kezükben kelnek felfedezõ utakra. Ám ez nem mindig ve-
szélytelen szórakozás! Szakértelem kell annak megállapítására, hogy ehetõ vagy
mérgezõ gombára akadtunk-e. De e nélkül is érdekes kirándulást tehetünk értük, ha
nem fogyasztási célból, csupán szemünk legeltetése miatt kutatunk utánuk. 
A lakiteleki Lendvai Edit (Ditke) nagyon ismeri a természetben elõforduló gombákat,
hisz két éven keresztül tanult róluk az egyik hazai egyetem OKJ-s tanfolyamán.
Gombatanácsadó. Mellette hivatásos túravezetõ is. Õt kértük meg a másik harmadik
osztály osztályfõnökével, Balog Erikával hogy mutassa meg tanítványainknak, hogy
milyen gombafajták élnek a közelünkben. 
A helyszín a népfõiskola udvara, a mögötte lévõ fenyves és lombos erdõ volt.
Hihetetlenül sokféle gombát találtunk röpke pár órahossza alatt! Ha az ember tudatosan
keresi, még hatékonyabb a kutatás. Vallom, hogy a tanulásnak ez a módja még mindig
a leghatékonyabb! A friss levegõn, a természetes közegükben megismerni valamit
sokkal érdekesebb, mint a fotelben ülve, vagy fekve a tévé elõtt. 
Mielõtt elindultunk mindenkinek tanulságos dolgokat mondott el Ditke:
– „Amikor mi, emberek, a természetbe megyünk, gondoljunk arra úgy, hogy mi oda
vendégségbe megyünk. Ráadásul hívatlanul. Tehát nem is hívtak meg minket. Illik úgy
viselkedni, ahogy egy vendégségben kell! Nem ordítozunk, nem hangoskodunk,
betartjuk azokat az alapvetõ szabályokat, amit egy vendégségben is be kell tartani.
Tehát nem szemetelünk…megpróbálunk minél kevesebb kárt tenni az erdõben. Nem
taposunk agyon szándékosan növényeket, gombákat, se állatokat. Nem szabad kirug-
dosni a mérges gombákat sem, mert azok ugyanolyan fontosak az erdõ számára, mint
a nem mérges társai. Feladatuk van! Dolgoznak õk is. Ha meg ehetõ gombát találunk,
az nekünk csak ajándék. Persze, csak ha ismeritek!  Ha nem ismeritek, el kell hozni
hozzám, majd én megnézem, hogy ehetõ vagy nem ehetõ gomba-e. Nem szedhetünk
le minden gombát. Esetleg tudományos célzattal egy-egy példányt, hogy tanuljatok
belõle, hogy esetleg spóralenyomatot, preparátumot készíthessetek. De a védett gom-
bákat akkor sem! …Most már olyan is van! (2012 óta!) A császárgalóca. Nagyon finom,
ehetõ gomba, de sajnos már nem szedhetõ le, mert védetté nyilvánították.
Ditke imád gyerekekkel keresgélni, hisz a sok gyerek gyorsan halad, és percenként
hangzik a kiáltás: Gomba!  
És Ditke már mondta is : 
– Õ egy már kicsit öregecske szürke pöfeteg…  Ezt inkább hagyjuk a helyén! Nagyobb
szolgálatot tesz a természetben így, mintha hazavisszük.
(Maradjanak tehát a termõhelyükön, s így spórák millióit tudják majd szétszórni, ame-
lyekbõl új micéliumok fejlõdhetnek. Másrészt gondoljunk arra is, hogy termõtestük hány
állatfajnak, pl. rovarnak szolgál búvóhelyül, illetve táplálékul a természetben.)
http://www.gombanet.hu/gyujtesi-es-fogyasztasi-szabalyok

Rengeteg gombafélével találkoztunk a „vadászat“ során: Volt tarlógomba, bimbós
pöfeteg, szegfûgomba, retekszagú kígyógomba, õzlábgomba, cafrangos galóca, pap-
sapkagomba, változékony tinorú, susulyka… és még sok más is.

Érdemes figyelni Ditke kirándulásait! Októberben is lehet vele menni túrázni, keresgél-
ni a természetbe. 

Nagyon élveztük! Köszönjük szépen!
Vargáné Darabos MártaKépeket a repülõlapon láthatnak! 
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„Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek.“ ( Sir.: 24, 24 )
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„Elég neked az én kegyelmem.“ ( 2. Kor.: 2,19)

A fenti  szentírási idézetet választotta papi jelmondatául Bajkó Norbert –
az Erdélyi Borszékrõl származó – elsõmisés atya aki szeptember 17-én
szerdán délután 5 órakor szentmisét mutatott be templomunkban és
elsõmisés áldást adott a jelenlévõknek. 

Képünkön balról jobbra: Bagi Ferenc plébános, Bajkó Norbert, Bakos Balázs
borszéki plébános. ( Fotó: Olajos István)

Október: a rózsafüzér hónapja
Minden szentmise elõtt   imádkozzuk.

A Szentolvasó imádkozásával Isten
Anyját tiszteljük, és megváltásunk
titkaira emlékezünk. II. János pápa
mondta, hogy „A rózsafüzérben a
Krisztus-misztériumról való elmélkedés
sajátos módszere az ismétlés, mely ter-
mészetes módon segíti elõ a titkokkal

való azonosulást. Ha az imát felületesen végezzük, szárazzá válhat, de
ha a szeretet kifejezésének tartjuk, nem fáradunk bele, hogy újra és újra
visszatérjünk a szeretett személyhez. Az Üdvözlégyek ismétlése
közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa õvele és õrajta keresztül
Jézusnak szól.“

A szentmisék rendje

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

Október 8. Szûz Mária, 
Magyarok Nagyasszonya

Szent István király felajánlása óta nagyasz-
szonyunknak tiszteljük a Szûzanyát. XIII. Leó
pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk
számára. Máriának felajánlott nemzet
vagyunk, Mária közbenjárását kérjük és
tapasztaljuk életutunkon. Köszönjük meg ezt
Istennek a mai napon. 
Különleges ünnepünk ez.

A Szûzanya ugyan mindannyiunk mennyei Édesanyja, de ránk magya-
rokra megkülönböztetett szeretettel tekint. Amióta Szent István király
elsõként a világon felajánlotta Neki az országot, „emlékezete él minden
idõk nemzedékeiben“. Csak rajta keresztül juthatunk el „az istenfélelem-
nek, megismerésnek“ útjára, õ mutat be minket Szent Fiának. Talán sok-
szor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy sose volt nagyobb szükség
Mária közbenjárására, védelmére népünknek, mint most. Kövessük az õ
példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban, a rászorulók
felé forduló szeretetben!  Figyeljük üzeneteit, hiszen „aki rám hallgat, meg
nem szégyenül.“
Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értettünk!

Légy áldott, Szent István király!
Augusztus 20-át ünnepi szentmisével ünnepeltük

Istenünk, Te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával
ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add, kérünk, hogy aki a
keresztény hit terjesztõje volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezõje
a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
(Az ünnepi szentmise könyörgése)

„Fiúk, fel a fejjel,...“

A Kecskeméti Piarista Gimnázium csapa-
tához a – 118.sz. Kalazancius Cserkész-
csapathoz –csatlakozva újra indult a
cserkészet Lakiteleken. Felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül várjuk azokat a 7.
életévüket betöltött fiúkat, akik még nem találtak
maguk kedvére való szakkört az iskolában, és várjuk azokat a 13.
életévüket betöltött legényeket, akik bérmáláson illetve konfirmáción
már túl vannak, keresik helyüket a világban, és nem rettennek vissza
sem az embert próbáló gyalogtúráktól, sem a táborozástól, de legfõkép-
pen nem rettennek vissza a cserkészet alapelvétõl, mely nem más, mint
a kötelességteljesítés Istennel, hazával és embertársainkkal szemben. 
Reménykedve várjuk azok csatlakozását is, akik cserkészmúlttal már
rendelkeznek, és szívesen részt vállalnának a közös munkában. 

(folytatás a református oldalon)
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„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.“ (I. Thesszalonika 5:18)   
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HÁLAADÁSRÓL

Egy régi monda szerint Isten két
angyalt indított útnak a földön, hogy
összegyûjtsék az emberek imádságait.
Az egyik a kérõ, míg a másik a hálaadó
könyörgéseket kellett, hogy összeszed-
je. Mindkettõ küldött útnak is indult, s
szorgalmas gyûjtötte a fohászokat,
csakhogy míg a kérõ imádságokat
gyûjtõ angyal kosara pillanatok alatt
megtelt, s alig bírta magával vonszolni,
addig a hálaadásokat összeszedõ
angyal kosara szinte üres maradt, mert
a emberek sokat tudnak kérni, de a
hálaadásról már megfeledkeznek.
Játszunk el a gondolattal, hogy vajon
hogyan távozna e két angyal tõlünk?
Melyiknek lenne tele a kosara, s
melyiknek maradna üres?

Sajnos általános emberi tulajdonság-
ra világít rá ez a régi legenda. Errõl
tanúskodik az evangéliumokban a tíz
leprás története is, amikor a tíz halálos
betegségben szenvedõ közül mindet
meggyógyítja Jézus, de csak egy megy
vissza megköszönni a gyógyítást.
Jézus meg is kérdezi: „Vajon nem tízen
tisztultatok-e meg? Hol van a többi
kilenc? Nem akadt más, aki visszatért
volna?“ Úgy tûnik ott és akkor nem, de
reménységünk, hogy itt és ma más-
hogy történik: hálát adunk az Úrnak. S
különösen hangsúlyos ez a mostani
idõszakban, hiszen református egy-
házunk rendje szerint augusztus végén
adtunk hálát az új kenyérért, majd
októberben adunk hálát az új borért.
Így mondunk köszönetet a föld ter-
mésén túl mindenért, amit Istenünk
nekünk ajándékozott. De az sem
véletlen, hogy a régiek e kettõt emelték
ki, hiszen e kettõ az úrvacsora jegye, s
így Isten legnagyobb és legfontosabb
ajándékára is emlékeztet bennünket: a
megváltásunkra. Így váljon igazzá Pál
felszólítása életünkben: „Mindenért
hálát adjatok, mert ez az Isten akara-
ta Jézus Krisztus által a ti java-
tokra.“ (I. Thesszalonika 5:18)    

Alkalmaink:

Istentiszteleteink:
minden vasárnap

9 órakor Lakiteleken, 
11 órakor Nyárlõrincen, 

hónap elsõ vasárnapján 
8 órakor Tiszaalpáron.

Lakiteleken elkezdõdtek a
gyermek-istentiszteletek a
gyülekezeti teremben párhu-
zamosan a felnõtt isten-
tisztelettel, de új rendünk
szerint mindenki a templom-
ban, közösen kezdi az isten-
tiszteletet, s majd a gyer-
mekek, az alkalom tartójával
együtt vonulnak ki, az egyik
ének alatt. 

Újbori hálaadó alkalmunk:
Október 26-án lesz, amikor
úrvacsorai közösségben is
együtt lehetünk 

9 órától    Lakiteleken, 
11 órától     Nyárlõrincen, 
15 órától     Tiszaalpáron.
(Figyelem!!! Elõtte órát állítunk!)

Szeretettel várunk 
mindenkit gyülekezetünk

közösségébe!

„…a harsona zeng!“
(a katolikus oldalon megkezdett cikk folytatása)

A több mint 100 éves magyar cserkészmozgalom célja, hogy életrevaló, hazája
és nemzete iránt elkötelezett, felelõs, egészséges fiatalokat neveljen, akiknek fontos
önmaguk nevelése. A lakiteleki református egyházközség is buzdítja fiait, hogy jelent-
kezzenek az alakulófélben lévõ lakiteleki rajba. Amire számítani lehet: hetente egy
õrsi foglalkozás – legtöbbször a természetben –, kéthavonta rajprogram, ami egy-,
vagy kétnapos, nyáron és télen pedig egy-egy tábor, amelyek 7-10 naposak. Minden
érdeklõdõnek figyelmébe ajánljuk az interneten megnézhetõ 4 részes rövidfilmet a
cserkészetrõl „100 év vagány“ címmel, ami a youtube oldalon tekinthetõ meg. 

Jelentkezni, érdeklõdni Raisz Árpádnál lehet személyesen (Kiss János u. 2/B), tele-
fonon (30/689-7387), vagy drótpostán (raiszarpad@gmail.com).

SEGITSÉGEDRE VÁROK,
ISTENEM!

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

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

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

A gyermekistentiszteletre,  
az iskolai hitoktatás alkalmaira,

a felnõtt gyülekezeti  isten-
tiszteletekre

szeretettel hívjuk és várjuk
Gyermekeinket, a Szülõket,  a

Nagyszülõket,
valamint  minden érdeklõdõ

Testvérünket!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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Padok a Népfõiskolán
1.  Bíró Zoltán

1941. április 21-én született
Budapesten Bíró Antal és Venczel
Róza gyermekeként. 

1959-1965 között a dabasi járási
mûvelõdési házban dolgozott.

1969-ben diplomázott az ELTE
magyar-népmûvelés szakán. 1982-
ben francia nyelv-bõl állami középfokú nyelvvizs-
gát tett. A JATE-n summa cum laude fokozattal
doktorált.

1969 óta publikált különbözõ irodalmi lapokban,
folyóiratokban. 1970-1971 között a SZOT Központi
Iskola népmûvelõ tanára, 1971-1974 között a
Mûvelõdésügyi Minisztérium fõosztályának
fõelõadója, 1974-1980 között a Kulturális Minisz-
térium közmûvelõdési fõosztályának osztály-
vezetõje volt. 1981-1983 között a Petõfi Irodalmi
Múzeum megbízott igazgatói tisztségét töltötte be.
1983-1988 között az Országos Széchényi Könyvtár
fõmunkatársaként dolgozott.

1988. április 9-én a Magyar Szocialista

Munkáspárt (MSZMP)
kizárta tagjai közül
Bihari Mihállyal,
Lengyel Lászlóval és
Király Zoltánnal együtt.
1988. július 1-tõl a
Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskola
Magyar Irodalom Tan-
székének docense volt.

Még ugyanebben az évben a Hitel alapító-
szerkesztõje lett, és 4 éven át vezette a lapot.

Az MDF egyik alapító tagja, 1987. szeptember 27-
tõl 1989. október 21-ig elsõ (ügyvezetõ) elnöke
volt. 1991-ben kilépett a pártból.

Eddig mintegy 100 publikációja jelent meg.
Leginkább a Tiszatáj, a Forrás, a Napjaink, a
Kortárs, a Hitel, a Látóhatár közölte írásait.
Kandidátusi értekezését 1996-ban védte meg a
népi írói mozgalom, ill. a Válasz címû folyóirat gon-
dolatkörének vizsgálata tárgyában, ettõl az
idõponttól az irodalomtudomány kandidátusa. 

Az utóbbi években eszmetörténeti és poli-
tikatörténeti elõadásokat tartott Japánban,
Svédországban. Forrás: wikipédia

FELHÍVÁS
A  Népfõiskola Alapítvány

szabadtéri termál medencéje
elkészült. 2014. szeptember 22.

és október 15. között 
próbaüzemmel mûködik.

Ezen idõszak alatt mind az uszoda,
mind a termál medence használata

INGYENES.
Nyitva tartás:

Hétfõ szünnap
Kedd-vasárnap: 1000  – 2200 óráig

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Az „Orosz kultúra aranykora“ 
– Középiskolás vetélkedõ a Népfõiskolán – 

A Tolsztoj Társaság szervezésében került
megrendezésre szeptember 23-24 között az
a középiskolás irodalmi vetélkedõ, ami az
orosz kultúra aranykorával foglalkozott. Az
országosan meghirdetett vetélkedõre 20
csapat jelentkezett. A nemes megméret-
tetésen az Eötvös József Gimnázium,
Budapestrõl bizonyult a legjobbnak.

Rostockba vittük a néptáncot
Kovács Sándor rövid útleírása

Deutsch-Ungarische Gesellschaft / Német-
Magyar Társadalom (Barátság) 20 éves
jubileumát ünnepelte 2014 augusztus 30.-án a
németországi Rostockban. E    z alkalomból a
nagykõrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyik
pék szakoktatója Túri Tibor kért fel, hogy színesít-
sük meg a hétvégét néptáncokkal is. A Kösöntyû
Néptánccsoport tagjaként, táncos partneremmel,
Tábori Margittal tettünk eleget e kedves
meghívásnak, így buszra szálltunk és csaknem
1300 kilométert utaztunk az északi tengerig.
Repertoárunk a Bagi, Bõdi, Bodrogközi, Széri tán-
cok voltak, elosztva a szombati napra két blokkba,
melyek szünetét Nagy Gabriella kecskeméti
citerás töltötte meg népdalaival. A helyi nép-
dalkórus is énekelt, meglepetésünkre magyarul is.
Tudni kell, hogy ez a szervezet a tanulók szakmai
képzését segíti elõ, ezért ott a magyar diákok ta-
nulhattak, Nagykõrösön pedig a német diákok,
melyrõl igen kimerítõ tanulmányt kell készíteni,
nem csak ebben az ágazatban. Érdekes
emberekkel ismerkedhettünk meg, köztük Dr.
Edda Henze elnök asszonnyal, aki egyben a ren-
dezvény fõszervezõje volt és remek házigazdája e
reprezentatív ünnepségnek. Továbbá, Letenyi
Istvánnal aki Szekszárdról hozott borokat kiállítani
és kóstolni, és kedves feleségével Mártával, aki az

Emberi Erõforrások Minisztériumából érkezett,
valamint a résztvevõ diákokkal ismerkedtünk, és
találkozhattam sok támogatóval is. Az ebédet
maga Túri Tibor tanár úr készítette el, vaddisznó
gulyást cipóban tálalva, mindenki nagy
megelégedésére. Egy kis kirándulást tettünk
Warnemündében a tengerparton, velünk tartott
Nagy Gabriella citerás és énekes, ki velem együtt
Toldis-diák volt valamikor, valamint Márton
Erzsébet tanuló. A kissé esõharmatos délutánon
hatalmas óceánjárókat, vitorlás hajókat láttunk a
kikötõben pihenni, szemtelen sirályok röpködtek
körülöttünk, és az embertömeg egészen a világító
toronyig hömpölygött. Akadtak, akik megmártóz-
tak a hûvös vízben, vagy sétáltak a sziklák körül,
vagy kagylókat keresgéltek. Mi igyekeztünk visz-
szafelé vonattal, hiszen a vendégekre még várt
három meglepetés koreográfia és citera szó,
illetve este a táncház. Aki tehette velünk tartott,
próbálgatta a lépéseket, az ütemet, még olyan is
akadt, aki énekelte a dalokat, és a kései órákban
kellemes fáradtságról számoltak be, meg-
köszönve az élményt. Mi is köszönetet mondtunk
a lehetõségért Tibornak, Eddának, remek volt ez
a pár nap. Köszönetet mondunk Letenyei
Istvánnak és feleségének Mártának akik haza
szállítottak autójukkal Budapestig, nem kis esõ
kísérte végig utunkat. Köszönöm Tábori Margitnak
is, aki vállalta velem a hosszú utat és a fellépést.
Sok Boldog Születésnapot kívánunk még a tár-
saságnak!                   Kovács Sándor
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

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

Igazán érdekes, olvasmányos gyûjtemények ezek!

11. rész 

A Muraközy család
Otthonkeresés

A Muraközyek, még jóval Mohács elõtt, a portyázó janicsárok elõl
menekülve hagyták el a Mura-Dráva közét és hazánk nyugati felén
telepednek le. Elsõként Muraközy Mátyás tûnik fel, mint soproni szol-
gabíró. Hirtelen kelhettek útra, még levéltárukat sem menekíthették. E
miatt 1625-ben új nemesi levelet kérnek és kapnak II. Ferdinándtól. Bár a
császár a kutyabõrt megadta, de református hite miatt üldözte a csalá-
dot. Ezért vallásukhoz ragaszkodva menekülniük kellett. Egy Muraközyt
Bocskai hajdúseregében találunk, tõle származik a család debreceni
ága. Ezen ág kiemelkedõ tagja volt Muraközy Károly gyógyszervegyész,
egyetemi magántanár. A szennyezett vizek tisztítási lehetõségeit kutatta,
de sokat tett az országos artézi kúthálózat kialakításáért is. Debrecenben
született 1859. szeptemberében és Szikrapusztán hunyt el 1915. augusz-
tus 22-én.

A másik ág az ellenreformáció által üldözött számos családhoz hason-
lóan, a Duna-Tisza köze akkori „fõvárosába“, Kecskemétre menekült. A
család egyik tagja Sámuel az 1700-as évek elején tûnik fel, mint a város
jegyzõje. E szerint a Muraközyeknek legalább egy nemzedékkel koráb-
ban már itt kellett élniük. Akkoriban idegent nem engedtek jegyzõi
székbe ülni. S az állást is csak úgy nyerhette el, ha felsõbb iskolát végzett
és kiváló ismerõje volt a közigazgatás latin nyelvezetének.

A tanulóévek

Muraközy Imre 1838. január 30-án született Kecskeméten. Édesapja
Muraközy János, édesanyja nemes Tomó Éva. Testvérei László és
János. Elõbbi ügyvédként idõvel Pest vármegye fõügyésze lett, s mikor
gróf Ráday Gedeont királyi biztosként megbízták az alföldi betyárvilág
felszámolásával, a közbiztonság helyreállításával a jogot végzett Lászlót
a gróf vezette „rögtönítélõ bizottmányba tagul kiküldték“. János festõ,
gerillakapitány, a város gazdasági tanácsnoka. Róla késõbb essék szó. A
két testvér jóval idõsebb volt nála, s az akkori szokásnak megfelelõen
igencsak szigorúan bántak kisebb testvérükkel. Az elsõ pesti gimnáziumi
év után elhatározta, hazaszökik.

Egy szép napon bátyjainak tudta és értesítése nélkül összepakolt.
Elment a Zöldfa és a Borz utca sarkán álló „kecskeméti ház“-hoz, mely a
város tulajdonában állt, s melynek udvarába vásárnapokon a
Kecskemétrõl jött kofák, fuvarosok, vásározó gazdák szekereikkel be
szoktak állni. Talált ismerõs kocsist, aki szívességbõl hazahozta. Édes-
anyja nem küldte vissza. Mivel apja 1847 májusában meghalt a gazdaság
irányítása asszonyi kézbe került. A 12 - 13 éves fiát maga mellé vette, s
gazdálkodásra tanította.

Ettõl kezdve fõfoglalatossága a családi birtok kezelése lett. A szõlõ
metszését, gondozását, a fák szemzését, oltását anyjától tanulta meg.
Az adás-vétel tudományát vásárokon sajátította el. Igen fiatalon távoli
piacokra is elvitte portékáját így korán megtanult pénzzel bánni, számí-
tani, spekulálni. A munkától megerõsödött, szívós, szép szál fiatalember
26 éves korában megnõsült. Választása Lakatos Sándor földesúr Teréz

lányára esett, kinek édesanyja Szappanos Elek nagybirtokos testvére
volt. Házasságával bekerült Kecskemét politikai életébe is. Ekkor
határozta el a család városföldi, úrréti birtokait egy testbe tömöríti.

A szikrai pusztabíró

Választása Kecskemét szikrai pusztájára esett, ahol pusztabírói állást
vállalt. 1867. szeptember 18-án tett esküt Nagy Lajos városi polgármester
elõtt. Feladata „A Barmot, Ménest, Göbölyt haszon szerént Számban tar-
tani… az pásztorok járkálását felügyelni… Nemkülönben az Nádallásra
is szorosson vigyázzon, Bíró híre nélkül senkinek semmit sem adjon.“ A
rendtartáshoz kellett is az erõs kéz. A jószáglopás mindennapos volt.
Családi körben többször mesélte a tanyasiak éjszakára semmit sem
mertek az udvaron hagyni. Volt, hogy béklyóstól vitték a lovat. S ha a
kováccsal erõs, láncos béklyót veretett megesett, reggelre a ló lábát
elfûrészelték, vagy levágták, úgy lopták a drága béklyót. Szálfatermetû
ember lévén hamar tekintélyt szerzett magának. Számos futó- és lovas-
betyárt hurcoltatott a kecskeméti börtönbe. Közülük nem egy életét a
Halasi-kapu mellett felállított városi bitófa árnyékában hóhér oltotta ki.
1872-ben feladta pusztabírói állását.

A gazdálkodó

1871-ben a tiszaugi kompjárás mellett, a mai Nagy-rét területén 65 hold
földet vett. Kutakat ásatott, épületeket húzatott, kovácsmûhelyt építtetett.
Az addig lakatlan pusztán gyümölcsfákat telepített, szõlõültetvényt
létesített. Kereskedett. A városi árveréseken olcsón nádkészleteket vett,
amit a Tiszántúlon adott el. A homokon termett burgonyát, káposztát
Túrkevére, Mezõtúrra, Szarvasra szállította. Teherhajót vett, így a Tiszán
lejutva akár Szegeden is piacozhatott. A hetvenes évek közepén száraz-
malmot állítatott saját és az egyre népesebb puszta gazdálkodóinak.
Szikra elsõ járgányos cséplõgépe az õ tulajdona volt. Részt vett a
Kécske - Kecskemét Árvízmentesítõ Társaság belvízlevezetõ hálózatá-
nak tervezésében.

Testvérével, Jánossal kezdeményezõje a szikrai városi szõlõtelep
létrehozásának. Ennek következményeként a Holt-Tiszaágtól egy kilo-
méterre 1891-ben Kecskemét Tanácsa 38 holdat csemege és tömegbort
adó fajtákkal beültettetett. A telep bõvítése 1899-ig szünetelt, ám ekkor
Kada Elek Kecskemét tudós polgármesterének irányításával az
ültetvényt 350 holdra bõvítették. Présházat, erjesztõ kamrákat és pincét
is építettek. Ez utóbbiban 3200 hektoliter fehérbor tárolására tölgy-
hordókat, a vörösbor erjesztésére 20 és 70 hektoliteres kádakat használ-
tak. A borház mellett a három 500 hektoliteres, cementvakolatú törköly-
veremben a pálinkafõzésre szánt cefrét erjesztették.

Festõ, gerillakapitány és tanácsnok

Muraközy János Kecskeméten
született1824. február 8-án. Ugyanitt hunyt el
1892. szeptember másodikán. Jogot végzett
Pesten, de festészetet is tanult. 1848-ban
gerillacsapatot szervezett. Nemzetõr száza-
dosként ott volt Vácott, Isaszegen és a szol-
noki csatában. A bukás után bujdosni
kényszerült. A festõ Telepy Károly apja
Telepy György rejtegette ifjúkori barátjával,
Jókai Mórral a Bükk északi lábánál
Tardonán. Késõbb Fekete János álnéven

Münchenbe, majd Bécsbe szökött. Ekkor barátkozott össze a jövõ nagy
festõivel Lotz Károllyal, Than Mórral, Markó Andrással. Hazatérve elõbb
hivatalnok, majd 1878-tól városi gazdasági tanácsnok lett. Ebben a
beosztásban sokat tett Szikra szõlõültetvényeinek fejlõdésében, gyara-
pításában. Lisztes János

Következik: „Élet, élet, kanászélet“...
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HATÁRNYITÁS
megnevezéssel került a történelembe az az esemény, amikor

(1989. szeptember 11-én)  Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák
külügyminiszter Nováky Balázs a Határõrség Országos Parancs-
noka jelenlétében jelképesen átvágta az elektromos jelzõrendszer
drótját. Ez az esemény csak jelképes volt, mivel a Határõrség 1989.
május 2-val megkezdte és augusztusra befejezte az elektromos
jelzõrendszer felszedését, megszüntette a határsávot és vele kap-
csolatban mindenféle korlátozó intézkedést. Május 2-a és
szeptember 11-e közötti idõszak rendkívül nehéz, majdhogy-
nem drámai volt a Határõrség történetében. Ugyanis ennek
hírére százával, ezrével jöttek  NDK és román állampolgárok. A
határ közelében lévõ kempingekben, erdõkben letáboroztak és
várták a lehetõséget a határon való átjutáshoz.  Az NDK-s állampol-
gárokat Ausztriában már várták a rokonaik, akikkel folyamatosan
kapcsolatban álltak. Nagyon sok erõszakos cselekmény, kitörési
kísérlet történt. A páneurópai piknik alkalmából (1989. augusztus 19.
Fertõrákos térsége) a szintén jelképesen felállított jelzõkerítést
ledöntve több száz NDK állampolgár jutott át Ausztriába. 

Ebben az idõszakban születtek a mindennapok hõsei a
Határõrség és a Máltai Szeretetszolgálat részérõl. A Szeretetszol-
gálat a letáborozott NDK-sok között tartózkodott. Éjjel-nappal
élelemmel, ruházattal látták el a rászorulókat, szinte összekötõ ka-
pocs szerepet töltötték be a Határõrség  és a  „menekültek“ között.

Nyugtatták a határõröket ezekben a nehéz idõkben és majd-
hogynem megeskették õket, ne használjanak fegyvert adott
esetben, mert nagyon sok a védtelen gyermek és nõ.

Azért írtam le mindezt, mert errõl kevés szó esett az évforduló
alkalmából.  Annál több, az akkori politikai vezetõkrõl ún. reform
kommunistákról, akik akkor is, utólag is komoly elismerésben,
dicséretben, jutalomban részesültek. 

Azt nem tudom, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak ki
köszönte meg áldozatkész munkáját, de utólag is minden elis-
merést megérdemelnek akkori tevékenységükért.

Azt viszont tudom, a Határõrségnek úgy köszönték meg,  hogy
2007. december 31-vel a schengeni csatlakozásra való
hivatkozással Gyurcsány Ferenc  jogutód nélkül felszámolta a
Határõrséget. 

„Szép volt, Ferenc! Gratulálunk!“
Kecskés Sándor

nyugállományú  határõr alezredes

Levelet kaptam Tubak János lelkipásztortól, melyben jelezte:
„Kihelyezést kaptam a Tószeg-Tiszavárkonyi Társegyház-
községbe szeptember 23-ai idõponttal kezdõdõleg. Így
szeretnék elköszönni Lakitelektõl néhány búcsúzó gondolattal.“
Legyen hát, Isten áldása kísérje útját! Íme:

„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az õ szent nevét. Áldjad én
lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl“ Zsoltárok 103,1-2

Tubak János búcsúzó gondolatai

Kedves lakiteleki reformátusok,
Kedves lakitelekiek,

Ezúton szeretnék elköszönni Lakitelektõl, ugyanis
szeptember 23-tõl püspöki kirendelést kaptam a
Tószeg-Tiszavárkonyi Református Társegyházközségbe, az ottani
gyülekezetekbe, mint exmisszus lelkipásztor. A búcsúzás mellett szeretném
megköszönni azt a sok szépet, jót, amit Lakitelektõl kaphattam. A sok segít-
séget, a jó szót, a gyakorlati lehetõséget, a sok támogatást. Hálát adok
Istennek az itt töltött évekért. De a hálaadás nemcsak azt jelenti, hogy
összekulcsolom a két kezemet, és köszönetet rebegek. Több annál: maga-
tartás, az egész bensõmet átjáró lelki melegség, a szív hõmérséklete – amit
ha az ember azután köszönet formájában ki akar fejezni, úgy érzi, hogy csak
nagyon kis töredéke fér bele a kimondott szavakba! Az ajándékul kapott
jótétemények láttán telik meg a szív hálával.

Teológusként, mondhatom, mind a hat évemet végig szolgálhattam
gyülekezeteinkben. Végig készülhettem a szent szolgálatra Szabó Tamás
Nagytiszteletû úr mellett.  A gyülekezeti munka minden területén tevékenyen
részt vehettem. Hittanórákat és bibliaórákat tarthattam, részt vettem a
gyülekezeti táborok szervezésében és lebonyolításában. Istentiszteleteken
szolgálhattam számos alkalommal, lelkigondozói beszélgetéseket folytathat-
tam, temetéseken kántorként jelen lehettem és néha még irodai ügyintézést
is végezhettem. Igyekeztem mindvégig szerényen, sok energiával, alázattal és
szeretettel végezni a szolgálatokat. A gyülekezet mellett szolgálhattam a falu
közösségében és a helyi katolikus gyülekezetben is. Mind Lakiteleken, mind
Nyárlõrincen és mind Tiszaalpáron. 

Ezen szolgálatok alatt pedig sokat tanulhattam, gyakorlatot szerezhettem.
Jótékonysági akciókat szervezhettem. 

Mind ezért hálával tartozom. Köszönöm az emberek szeretetét, felém áradó
jóságukat. Soli Deo Gloria-Egyedül Istené a dicsõség!!! És mondom azt, hogy:
köszönöm Uram! Mert a szívem most hálával van tele.

Kívánom, hogy a jövõben is megmaradjanak Isten gyermekeiként az itteniek.
Településünk, református gyülekezetünk minden tagjára Gazdag Kegyelmû

Istenünk áldását kérem az alábbi igével:
„Légy hû mindhalálig és néked adom az életnek koronáját.“ Jelenések 2:10. 

A Lakitelek értékei
címû kiállítás 

kiállítóinak névsora:
Nagyon jól sikerült kiállításról számoltunk

be az elõzõ számban: augusztus 20-án
Lakiteleken az Értéktár Bizottság összefogásá-
val megrendeztük a második értékõrzõ kiál-
lítást, melynek résztvevõi voltak:

1987-es Lakiteleki Sátor és a Lakiteleki Találkozó, 
„a Lakiteleki Gondolat“ hagyománya (Lezsák Sándorék)

A lakiteleki Kézimunkaszakkör hagyományõrzõ tevékenysége
Czinege Edit kerámiakészítõ
dr. Fincicky Sándorné textilfestõ történelmi mag-
yar  zászlók festõje

Dávid Orsolya festõ 
Dugár János fazekas tevékenysége
Gulyás Géza képzõmûvész
Gulyásné Gyöngyösi Gyöngyi képzõmûvész
Kotvics István szikvízkészítõ tevékenysége
Kotvits Jánosné míves kézimunkái, szövései
Kotvits Károly kádármester eszközei
Kotvits Károlyné Bartha Rozália használati eszközei
(konyha berendezési tárgyai)
Kösöntyû Néptánccsoport munkássága
Lakiteleki Népfõiskola hagyománya és munkássága
Lisztes János makettkészítõ, Hermann Ottóról
készült összeállítása 
Mákvirág Galéria-Drogéria (Lendvainé Dr. Erki
Mária) értékõrzõ munkássága
Pongrácz Márta festõ

Pulai-Gyûjtemény hagyománya
Nádudvariné Révész Dóra kerámiái
Sánta Erika ékszerkészítõ tevékenysége
Szathmári Piroska festménye: a Régi Fahíd
Szelesné Kása Ilona tojásíró
Szentirmay Tamás triatlon tevékenysége
Szuetta Béla võfély és kisbíró tevékenysége
Vankó József festészeti tevékenysége
Vargáné Bodor Judit paszománykészítõ tevékenysége
Varga Lajosné ostyasütõ
Verebélyi Gábor fotós
Zsíros Béla pipakészítõ

Köszönjük! További munkájukhoz sok
sikert kívánunk, s számítunk a jövõben is
rájuk,  –  és az õket követõkre!
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Elõadások:
Okt. 16. 18 óra Az egészséges táplálkozás
pszichés akadályai –  Az önkontroll esélyei. Elõadó:
Talmácsi Attila pszichológus
Nov. 5. 18 óra A függõségek pszichológiája:
a kábítószer- és a viselkedési függõségek közös
vonásai és magyarázata. Elõadó: Talmácsi Attila pszi-
chológus
Nov. 12. 18 óra A fogyasztói kultúra „kábító“
szerei: a média mint drog. Hogyan tesz sebezhe-
tõvé a fogyasztói kultúra a függõségekre? Elõadó:
Talmácsi Attila pszichológus
Nov. 19. 18 óra A függõségek csapdájában:
Miért olyan nehéz szabadulni? A szabadulás pszi-
chológiai törvényszerûségei. Elõadó: Talmácsi Attila
pszichológus
Nov. 26. 18 óra A függõségek keresztény
értelmezése: az én központúság, mint alapfüg-
gõség. Elõadó: Talmácsi Attila pszichológus

Kiállítások:
Okt. 14. 14 óra Helyi értékeink: Dr. Fincicky
Sándorné kiállítása

Nov. 28. 14 óra Évszakok: Kézimunka szak-
kör kiállítása

Könyvvásár
Okt. 19-én vasárnap 13-17 óráig, jelképes áron
vásárolhatóak a könyvek az Országos Könyvtári
Napok Könyves Vasárnap keretén belül.

Könyvtár órák: Minden hónap 2. kedd 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra:
Minden hónap 4. kedd 10 óra

Óvodás csoportok fogadása:
Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör:
Szerdánként 14 órától
Okt. 15-én 14 óra „Szorgos kezek csodákra képe-
sek“ – Tudásátadás kézimunkázóknak 

Baba-mama Klub:
Hétfõnként 9-12 óráig

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Augusztus végén  a második félévi programok

megbeszélésével folytatódott klub életünk.
Ismét színes sorozatot sikerült összeállítani.
Lesznek  elõadások, kirándulások,  fehér-aszta-
los, táncos összejövetel,  egyházi és nemzeti
ünnepünk  megünneplése.

A szeptemberi szalonna sütést majdnem
elmosta az esõ,  végül a kis házikó árnyékában
mégis jó hangulatúra sikeredett. 

A közelgõ  helyhatósági választás hangu-
latában érdeklõdéssel fogadtuk a független pol-
gármester, illetve képviselõ jelöltek bemu-
tatkozását. Elõször Zobokiné Kiss Anita
mutatkozott be: elmondta egyéni és szakmai
életútját, valamint terveiket,  programját. Ezt
követõen a képviselõ jelöltek egyenként is
bemutatkoztak. Jó volt ez a találkozás, mert volt
képviselõ jelölt, akit  eddig nem, vagy nem  elég-
gé ismertünk. Érdeklõdéssel várjuk az október
elsejei találkozást, ahol a fideszes  pol-
gármester, ill. képviselõ jelöltek  fognak bemu-
tatkozni. (Szívesen  látjuk a találkozón a nem klub
tag nyugdíjasokat,  és más lakitelekieket is.)

Az elsõ világháború kitörésének  századik
évfordulója ez az év. Ennek jegyében elõadást
hallgattunk meg a háború elõzményeirõl,
kitörésérõl, a harcok  alakulásáról és
elvesztésérõl,  valamint  szomorú következ-
ményérõl. Olajos István  igazgató úr vetítéssel
egybekötve nagyon színesen mesélt azokról a
borzalmakról, amiket a mi generációnk még   a
szemtanuk – nagyapáink – elmondásából is
ismerhetett.. Köszönet Igazgató Úrnak az ismét
fantasztikus elõadásért!

Többen részt vettünk az idõsek napja ren-
dezvényen.   Köszönet Tigyiné Julikának a
szervezésért. Finom volt a halászlé és a töltött
káposzta!

A Pulai gyûjtemény megnyitója is felej-
thetetlen volt: kedves mûsorszámok, megható
avató beszédek. Kicsit úgy érezzük, hogy most-
már Lakiteleknek is van múzeuma.

Október 7-én és 8-án egy  szép kirándulásra
számítunk, melynek során megnézzük Tokaj
városát (a Bodrog torkolatot, a szõlõhegyeket, a
város nevezetességeit), ellátogatunk az
erdõbényei  Béres szõlészet és pincegaz-
dasághoz. Mivel a vacsora után borkóstolón
veszünk részt, Klári néni jónak látta  ott helyben
bérelni szállást. Másnap  Sárospatakra láto-
gatunk.  Rákóczi vár,  sárospataki kollégium és
a csodálatos könyvtár megtekintése az úti cél.
Néhány hely van még a buszon. Külsõ jelent-
kezõt is  elfogadunk.

A kirándulásról, valamint egyéb  program-
jainkról következõ  lapszámunkban fogok
beszámolni.

dr. Fincicky Sándorné

A KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI

Október – November
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AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

A télen nem
használt ingatlanok

„tartósítása“

A télre való felkészülést
már szeptemberben meg-
kezdhetjük a kerti csapok fagymentesítésével,
érdemes az aknában lévõ vízórát is védeni a fagytól,
és ajánlott az õrizetlenül hagyott házakban a gáz és
villanyhálózatot is lekapcsolni még tél beállta elõtt. 

Óriási veszteséget tud okozni a sok esetben rend-
kívül gyors és nem túl idõigényes mûveletek folya-
matos halogatása, akár egy, a kertben az éjszakai
fagyban szétrepedt kerti csapból napokig ömlõ víz
után is több százezer forintos vízszámla érkezhet.
Ráadásul a biztosító sem feltétlenül köteles meg-
fizetni az e hanyagság okozta károkat. 

Közismert, hogy az üresen, felügyelet nélkül álló
ingatlanok könnyebben amortizálódnak, sok eset-
ben azonban mindehhez a tulajdonosok kés-
lekedése is hozzájárul.

A télen nem használt ingatlanok „tartósítása“ né-
hány egyszerû munkafolyamattal megoldható. A
hosszabb idõre felügyelet nélkül hagyott ingatlanok-
ban érdemes elzárni a vizet, a gázt (feltéve, hogy
nem fûtünk vele) és áramtalanítani. Nem csupán a
fagyás miatt, hanem azért is, mert a vezetékek bár-
mikor meghibásodhatnak. A sérült víz- és gázve-
zeték, a zárlatos elektromos hálózat nemcsak, hogy
tûzveszélyes, de ha a tulajdonos nem veszi észre,
sokszázezres közüzemi számlát is okozhat, ha het-
ekig, hónapokig szivárog a víz, a gáz, vagy épp egy
zárlat miatt pörög a villanyóra. A legnagyobb károk a
nyaralók esetében éppen abból adódnak, hogy a
tulajdonosok több nap, vagy akár hét késéssel
szembesülnek a történtekkel. Érdemes még elzárt
csapok esetén is becsomagolni az aknákban lévõ
vízórákat, mert zordabb idõ esetén az is elõfordul-
hat, hogy a mérõnél fagy el a rendszer. 

Az egyre szélsõségesebb hõmérsékletingadozá-
sok nyomán egyre nehezebb kiszámítani, mikor jön-
nek az elsõ talajmenti fagyok. Egy hirtelen jött
októberi hidegfront a házakban aligha okoz még
kárt, de a kerti csapokat, vagy az azt ellátó csõrend-
szert már könnyedén megrongálja, okozhat ráadá-
sul olyan kárt is, amelynek a tünete nem jelentkezik
azonnal. Egy enyhén megfagyott vezeték például
eltörhet akkor is, amikor újra nyomás alá kerül, s
hatalmas veszteséget okozhat.

A téliesítés fontos eleme, hogy felírjuk a víz-,
áram- és gázmérõk állását, majd kis idõ múltán
ellenõrizzük, hogy van-e bárminemû fogyasztás. Ha
idõben tesszük meg ezt, akkor még a tél
beköszönte elõtt meggyõzõdhetünk arról, hogy
nincs semmilyen szivárgás, rendellenesség. Ha
fogyást tapasztalunk, annak haladéktalanul a
végére kell járni.

Ezen kívül érdemes egy biztonsági rendszerre is
beruházni, ez jelenthet egy egyszerû biztonsági
zárat, de ajánlott a riasztó rendszer beszereltetése
is, hiszen köztudott, hogy a nyaralók télen a tolvajok
kedvenc célpontjai.          

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

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

A „Hálózat a közösségért
2014-2015“ áramdíj fizetést
segítõ program továbbra
is igénybe vehetõ:
Az EDF DÉMÁSZ és Magyar
Máltai Szeretetszolgálat támo-
gatási pályázatot hirdetett az

áramdíj megfizetésével küzdõ háztartások
megsegítésére.
A programról bõvebb információt a halozat.maltai.hu
internetes oldalon találhat.
A program elérhetõségei: telefon: 06-1-3914-757, e-
mailcím: halozat@maltai.hu
Pályázat az alábbi kategóriában adható be:
HÁTRALÉKOS:
w kikapcsolt fogyasztó
w hátralékos fogyasztó
w elõre fizetõ mérõvel rendelkezõ hátralékos
fogyasztó
A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ és
legfeljebb a felét vállalja át a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, de a legmagasabb támogatás 150
ezer Ft,  12 havi részletfizetést lehet kérni az önrész
rendezéséhez, de a törlesztõ részlet nem lehet
kisebb, mint 5 ezer Ft.
Családsegítõ szolgálat segítséget nyújt a pályázat
internetes kitöltésében és továbbításában.

Lakástámogatás
A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási

körülményeinek javítását szolgáló támogatások
körét az elmúlt idõszakban hatályba lépett jogsz-
abályok jelentõsen megváltoztatták és kibõvítették.
Az otthonteremtési kamattámogatás, a
lakásépítési támogatás, a fiatalok, valamint a több-
gyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek álla-
mi támogatása, a közszférában dolgozók kamattá-
mogatása, továbbá az akadálymentesítési támo-
gatás a hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél
vehetõk igénybe. A támogatások részletes
feltételeirõl a Magyar Állammal a támogatások
folyósítására és elszámolására szerzõdést kötött
hitelintézetek adnak tájékoztatást. Ha hitelintézet a
támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylõ a
Kincstártól kérheti, hogy állapítsa meg a támo-
gatási feltételeknek való megfelelését.

Ha a Kincstár jogerõs határozatban megállapítja,
hogy az igénylõ az adott támogatási kérelemnek a
hitelintézethez való benyújtásakor 

a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet, 

b) a fiatalok, valamint a többgyermekes
családok lakáscélú kölcsöneinek állami támo-
gatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, 

c) a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, 

d) az otthonteremtési kamattámogatásról
szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

e) a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítését érintõ megtérítésrõl és a
közszférában dolgozók támogatásáról szóló
57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet szerinti
feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet a
feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a

támogatási szerzõdés megkötését nem tagadhatja
meg.

További információk:
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/l
akastamogatas#

Nyugdíj mellett igényelhetõ segély:
Egyszeri segélyt igényelhet az a nyugdíjas, akinek a
nyugdíj kifizetése nem éri el a 70000,-Ft-ot –
egyedül élõ nyugdíjas esetén a 80000,-Ft-ot – és
olyan élethelyzetbe kerül, ami már veszélyezteti a
létfenntartását. Talán nem minden nyugdíjas
ismeri ezt a jogszabály adta lehetõséget, ezért
úgy gondoltuk, hogy a szorult helyzetben lévõk
figyelmét felhívjuk erre a lehetõségre.
Krízis helyzet kezelésére szolgál az alacsony nyugdíj
egyszeri kiegészítése:
Milyen krízishelyzet fordulhat elõ, ami indokolttá teszi
a segély kifizetését? A nyugellátás mellett kifizethetõ
összeg különösen akkor válik indokolttá, ha azt a
nyugdíjas valamilyen katasztrófahelyzet, elemi
csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a
kérelmezõ vagy közeli hozzátartozójának betegsége
miatt igényli. Amikor a kérelmet elbírálják, azt is
figyelembe veszik, hogy a nyugdíjas egyedül él, vagy
valamelyik közeli hozzátartozójával.

A segélyt az alábbi körbe tartozó nyugdíjasok
kérhetik:

öregségi nyugellátásban, rehabilitációs járadékban,
özvegyi nyugellátásban, árvaellátásban,
szülõi nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátá-
sok valamelyikében, vagy özvegyi járadékban
részesülõ nyugdíjas.
A kérelem formanyomtatványa az ONYF weboldalán
megtalálható, vagy a családsegítõ szolgálattól
kérhetõ.

Az egyszer kérhetõ segély iránti kérelem
benyújtása:

Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelmet az
ONYF-hez, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy a
kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiz-
tosítási igazgatósághoz lehet benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell azokat a dokumen-
tumokat, melyek a nyugdíjas krízis helyzetét iga-
zolják. Ilyen rendkívüli körülményeket alátámasztó
igazolás lehet pl. a kérelmezõ nevére kiállított
temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerkölt-
ségre vonatkozó dokumentumok, káreseti
jegyzõkönyv, stb.
Segély évente csak egyszer adható ezen a jogcímen
az ellátás mellé, tehát évente egynél több kérelmet
felesleges benyújtani. Ha valakinek a kérelmét elu-
tasítják, akkor azt el kell fogadnia, mert ebben az
esetben az elutasító határozat ellen fellebbezésnek
nincs helye.
Mekkora az egyszeri segély összege?
Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb
15.000,- forintnál, de nem haladhatja meg az öregsé-
gi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott
legkisebb összegének másfélszeresét (jelenleg
42.750,- Ft-ot), rendkívüli helyzetben annak három-
szorosát (85.000,- forintot). 



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

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

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

Egyedi minták: mesefigu-
rák, virágok és igény
szerint bármilyen ábra
vagy felirat megjelenítése
textíliára – mosásálló fes-
tékkel. Zászlókészítés.
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,  e lv i te l re
(éte lesben) ,  vagy becsomagol -

va  –  magyaros éte lekkel,
ház ias ízekkel

vár ják a
vendégeket!

FIGYELEM! 

Menü házhoz számmítása,
a’la carte is lehetséges!

Tel: 06-30/  632-53-72

Bébi sütõtök eladó! Idared,  mucsu és
gloszter téli alma olcsón eladó.
Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.: 70/-323-72-69

Kovács Ferenc vállal:
– szobafestést 
– mázolást 
– tapétázást 
– homlokzatfestést

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon:06-30/478-9396
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– Kötelezõ felelõsségbiztosítás
– Casco (jelentõs árkedvezménnyel!)
– Lakásbiztosítási akció
– Megtakarítások saját -és lakáscélra 

(á l lami  támogatással! )

Forduljon hozzám bizalommal!

Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

0 6 / 3 0 / 6 3 6 - 52 0 2

Megnyitottam fodrász-üzletemet

Lakitelek, Dobó I. u.18 sz. alatt. 
Sok szeretettel várom minden kedves
leendõ vendégemet. 
Tel.: 06-70/544-55-49 Ugrina Alexandra

Tõserdõben egykis
fûthetõ nyaralót

keresünk hosszú távra
albérletre.

Tel.: 06-30/229-62-31

Bútorozott szoba kiadó!
Te l. :  0 6 - 3 0 / 4 5 1 - 9 6 - 78

ERESZCSATORNÁZÁS, 
BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!!

Horganyzott csatorna
szerelése – anyagárral

együtt 1. 400 Ft/fm.

Tel.: 06-20/92-31-719

Sark i  iker te lek
Lak i te leken,  a  Jókai

utcában e ladó!  
Meg is  osztható!

Érd.: 06-30/62-13-382

Angol és német nyelvû 
korrepetálást vállalok. 

Érd.: 06 30 964 3773

ÉTKEZÉSI BURGONYA kapható kis és
nagy tételben; igény esetén házhoz szállítva. 

Tóth Ferenc 06/70 9317834,
Lakitelek, Zrínyi utca 6/a.

Étkezési alma eladó! 
06-30/41-25-417

TREND SLAND ruházat   cipõ   szolárium

Ha ragyogó, egészséges, feszes, barna bõr-
színre vágysz, gyere szoláriumunkba! Prémium

kategóriás coffee love és Collatan csövekkel,
melyek segítik a bõrben lévõ kollagénter-

melõdést. Nincs bõrpír, nincs bõrfeszülés, csak
természetes, hosszantartó barnaság!

Szeptember 10-tõl akciós bérketekkel, és 
20 féle szoláriumkrémmel várunk!

Megérkeztek a legújabb õszi divatnak
megfelelõ gyermek- és nõi farmernadrágok,

szabadidõ-ruhák, felsõk, kardigánok,
fehérnemûk, sapkák! Gyermek õszi cipõk, bakancsok, gumicsízmák,
váltócipõk folyamatosan érkeznek! Olasz táskákkal, övekkel és a leg-

nagyobb bizsukészlettel szeretettel várunk!

Lakitelek, Széchenyi krt. 57. Trend Island a stílus szigete. Erzsébet utalvány elfogadó

hely, gyermekvédelmi, iskolai, ajándék. Tel.: 06-70/507-96-82.

Kazán, vegyes tüzelésû el-
adó!  Használt, jó állapotban,
öntöttvas 30 kW-os. 
Tel.: 30/2915845

Kötött, horgolt sapkák, sálak
készítését vállalom. Textil
karácsonyi díszek, ajándékok
rendelhetõk

Vargáné
Bodor

Judittól. 

Tel.: 06-30/
388-61-37.

Október 15-e után
tojó tyúkok lesznek

eladók
Váriéknál.
Lakitelek,
Zrínyi u. 14.

Tel.: 448-674.



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „NEM IS CSODÁLOM, BARÁTOM, UGYANIS AZNAP ÉN

VITTEM KÖRBE A PERSELYT!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Vincze Mariann. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát
nyert: Varga Szabolcs. (Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát
nyerte: S. Kovács Sándorné. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós
Csárda!) A Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Szabó Mihályné.
(Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyere-
mények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Horváth Sára, Csanádi
Andrea, Domonyi János. (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,  2014-ben * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal szeptember – október

– Kovács bácsi, magának van egy kis szívzöreje, de aggoda-
lomra semmi ok! – mondja az orvos.
–... –  A páciens válasza a meghatározásokban olvasható.

Vízsz. 1. A meghatározád kezdete (z.b.: E, T, R, L). 9. Gubós növény. 12.
Jól vág. 13. ...baba; keleti mesealak. 14. Hentesportéka. 15. Kossuth-díjas
bariton énekes (György). 17. Mosdótál. 19. Rubel, röv. 20. Atlétika röviden.
21. Popénekesnõ, eredeti neve Zsédenyi Adrienn. 23. Holmium. 25. Kocka-
belsõ! 26. Villamosgarázs. 28. Legendás rockgitáros (Béla). 29. Spanyolfal.
31. Olaszország fõvárosa. 32. Ujjongani kezd! 33. Elõkelõsködõ. 34. Kalap
széle. 37. ...katona; Szigligeti Ede népszínmûve. 39. Hajdú-Bihar megyei
község (régien férfinév is!). 40. Lyukat rágó (rozsda, sav). 41. Cuzco volt fõ-
városuk. 42. Saint, röv. 43. Szoknya ránca. 44. Iskolai eszköz; lénia. 46.
Ilyen tigris Sandokan! 49. Tantárgy, diákszóval. 50. Hajszol. 51. Szintén ne.
52. Kovács András vitafilmje (1967). 54. Szemlél. 56. Létezik. 58. Becézett
Édua. 61. Megszûnik a vihar. 62. Asszonynévképzõ. 64. Rock and ...; zene
és tánc. 65. Nyakmelegítõ.

Függ. 1. Hangtalan. 2. Biográfiai. 3. Fûszerzöldség. 4. Erzsébetet is, Zsig-
mondot is becézik így. 5. Igen, több szláv nyelven. 6. Volt válogatott kézilab-
dázónõ (Mária). 7. Könyvet megjelentetõ intézmény. 8. Álljunk csak meg! 9.
Ilyen hamar? 10. Vitorlás hajó rúdja. 11. Karikáján zárnyitó eszközök van-
nak. 16. A válasz második, befejezõ része (z.b.: S, A, Ó). 18. A -ve
képzõpárja. 22. Balatoni révhely lakosa. 24. Arra a helyre pakoltat. 27. Ál-
öltözetet viselõ. 28. Mesebeli ravaszdi. 29. Lõfegyvert készítõ, javító kisipa-
ros. 30. Angol tagadószó. 35. Középen sima! 36. Növényvédõ szer. 38. Vé-
ge az örömnek! 39. Budapesti Nemzetközi Vásár. 45. A Beatles együttes
egyik legendás alakja (John). 47. Annak aljához. 48. A kecske hímje. 52.
Moziban vetítik. 53. Lobog a zászló. 55. 20. szd-i költõ (Zoltán). 57. Némán
nevel! 59. Kettõ a zenében. 60. Erdészet, szótárbeli rövidítéssel. 63.
Mennybolt.

ÁLLATI...

Egérmama a kisfiával sétál, amikor egy
bokorból hirtelen elõugrik egy macska. Az
egérmama telitorokból ugatni kezd, a
macska megijed és elfut. Ezután a mama
odafordul gyerekéhez:
– Látod kisfiam, milyen fontos a nyelv-
tudás!

Az amatõr horgászt megkérdik, fogott-e
már életében valamit. Így felel:
– Még nem, de ennek a tónak az összes
halát úgy megszelídítettem már, hogy
mind a horgomról esznek.

Van egy pókfaj, a fekete özvegy nevû. A
nõstény pók párzás után megeszi a
hímet. Nyilván az idõk során rájöttek,
hogy egyszerûbb az életbiztosítást fel-
venni, mint a gyerektartást behajtani.

Medve bemegy a kocsmába ahol nyuszi-
ka vidáman énekel:
– Szállj el kismadár......
A medve odamegy, befogja a fülét és így
szól:
– Nyuszika, ha nem hagyod abba, leütlek!
De nyuszika csak nem hagyja abba az
éneklést. Medve morcosan közeledik
hozzá és újra elmondja: 
– Nyuszika, ha nem hagyod abba, leütlek!
A nyuszika CSAK nem hagyja abba. A
medve belevágja nyuszika fejét az asztal-
ba. Nyuszika sápadtan felemeli a fejét és
vékony halk hangon rákezdi:
– Csillagok, csillagok...

Egy vándor leül a fa tövébe. Felnéz a fán
lévõ madárra majd a mezõn kikötött
tehénre. Felnéz az égre és azt mondja:
– Uram, nem jól rendezted el ezt a vilá-
got. Mig a madárnak ott van az egész ég
addig a tehénnek csak a karó jut. Kis idõ
múlva a madár lepöttyinti, mire mondja:
– Uram, csak jól rendezted el ezt a vilá-
got. Mert ha most a tehén lett volna a fán.

Hogy hívják a kigyópásztort?
– ???
– Anakondás.

Három sün megy az erdõben, eltéved-
nek. Nagyon fáznak. Arra jár egy tündér
és azt mondja: 
– Teljesítem három kiváságotokat, mivel
hárman vagytok, mindenkinek egyet. 
Az elsõ azt kéri a tündértõl, hogy juttassa

haza. A második is azt kéri:
– Nagyon fázom, juttass haza.
A harmadik azt mondja:
– Nagyon fázom, egyedül vagyok, bár-
csak itt lennének a testvéreim!

Minden évben, a születésnapodon a
szüleid elmennek az állatkertbe hogy
kõvel megdobálják a gólyát!

A pontykislány úszkál a mamájával a
folyóban, mikor felbukkan mellettük egy
csillogó, fényes csali. 
– Nézd, mama, milyen szép valami, mi
lehet ez? 
Mama: – Megmondom én neked, hogy  mi
ez, kislányom, ez a kicicomázott szemét
csalta el az apádat!!...

Agresszív kismalac ül a fûben a folyó
mellett és nyárson sütögeti az aranyhalat.
Egyszercsak megjelenik a tündér és fejét
fogva mondja:
– Dehát mit csinálsz??? Kívánhattál
volna hármat!
Mire az agresszív kismalac egy váll-
rándítás után:
– Megvolt....

– Hány éves ez a györnyörû bika? –
kérdezi a szõke turista a farmertõl. 
– Kettõ.
– És mirõl lehet azt megállapítani?
– A szarváról.
– Tényleg, hiszen két szarva van....

Bandi bácsi idõs kora ellenére rendsz-
eresen jár horgászni. Felesége így búc-
súztatja, amikor az öreg megint elindul:
– Szívecském, nagyon drága a pisztráng,
hozzál egész nyugodtan pontyot!...

A veréb nekirepül egy motoros bukó-
sisakjának és elájul. A motoros megsajnál-
ja, hazaviszi, beteszi egy kalitkába. Rak
kenyeret, vizet az eszméletlen madár elé,
majd elmegy otthonról.
Veréb felébred, körülnéz.
– Úristen! Rács! Kenyér! Víz! Csak nem
halt meg a motoros?...

Két majom beszélget:
– Makk, makk! – mondja az egyik.
– De hisz ez dió!!!

A légy pörög a hátán, mint az õrült. Arra
megy egy másik légy:
– Mi ez öreg, break?
– Nem, Chemotox...

Orvosná l

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Képek az iskolai oldalról:

ALEXA
Sérülésmentesen érkezett haza a széllel szálló szürke kanca! Aki

látta, megfigyelhette, hogy mindent beleadott mind a ló, mind a lovasa,
gyönyörûen száguldott a lakiteleki  polgárõr ló, Alexa szept. 19-én a Nemzeti Vágtán – Drahos
Józseffel a hátán, a Hõsök terén – Lakiteleket képviselve. Az igen rangos esemény gyõztes
futamába  sajnos nem került be – a többi  70 lóval együtt –, ahol már csak öten versenyezhet-
tek a gyõzelemért.  

Mi nem legyintünk, hanem büszkeséggel tölt el bennünket, hogy lakiteleki ló is képviseltette
magát a futamon! Sokan szurkoltunk nekik személyesen, vagy a tv-n keresztül... 

Nagy sikere volt ott a lakiteleki sátornak; s ebben Szabados Zolinak, a mi Lúdas Matyinknak,
aki vidámságával, a rögtönzéseivel, a játékokkal elragadtatta a közönséget!  Hálás köszönet
neki! 

Köszönet a kiállítóknak és a versenyen résztvevõknek is!

ÉRDEMES, VAGY NEM ÉRDEMES
GYÛJTÕNEK LENNI?...

Beszélgettem a minap egy kedves ismerõssel, egy
elszármazott lakitelekivel, akinek igen sokat köszön-
het a falu, sok mindent adott (bár ezzel soha nem
kérkedik, sõt, szerényen a háttérbe húzódik), s
elmondta: meglátogattam a „lakiteleki“ gyûjtõk
összejövetelét. „Jó volt látni, hogy viszonylag meny-
nyien érdeklõdnek, csak az az elgondolkodtató,
hogy akik jelenvoltak azok: Tiszaalpárról, Szentki-
rályról, Lajosmizsérõl valamint Kunszentmártonból
jöttek. Lakiteleki  – rajtam kívül – ha egyáltalán én is
annak számítok;  írd és mond egy, azaz egy fõ volt
jelen, a fiatal Kutasi nevû lelkes gyûjtõ...“

Nos, nem másról van szó, mint Molnár Gyuláról,
aki a gyûjtõk klubját alapította itt nyolc évvel ezelõtt. 

Igen, valóban elgondolkodtató, hogy van is
klubunk, meg nincs is! Próbáltam megnyugtatni,
hogy nem rég én is  beszélgettem a fiatalemberrel, s
tényleg nagyon lelkesen mesélt nekem is a gyûjtõ
klubról, a terveirõl! LEGALÁBB EGY VAN!!! 

Igen, nagyon szomorú, hogy csak egy van! 
Ám az, hogy eljönnek ide távoli helyekrõl is, az vi-

szont nagyon örvendetes!!! Valamit csak kitalált a
„mi Gyulánk“, ami mûködik, csak a helybeliek még
nem éreztek rá az ízére! Viszont mások több tíz
kilométert is kocsiznak ezért a klubért!... 

Igen, érdemes gyûjtõnek lenni, mert a szenvedély nem
ismer határokat, távolságot pláne nem! Jó ötlet volt
ez a klub! Hiszen mûködik! Köszönjük most is!   -ge

SZÁLKA , AVAGY EGY
ELLESETT PÁRBESZÉD...

Egy ismerõsöm meséli: Virágot
vásároltam a Széchenyi krt-on levõ virág-
üzletben– a mûvházzal szemben. Közben
egy kis busz – tele emberekkel – megállt a
virágüzlet magasságában és kiszólt az
egyik utas: „Kérem, tudnának segíteni, hogy
hol találjuk meg a Petõfi mellszobrot?“

A járdán egy fiatal pár haladt el mellet-
tünk, ahonnan egy huszonéves fiatalember
mindenkit megelõzve a következõt kiabálta
a busz felé:

„Uraim, én idevalósi vagyok, de itt Lakite-
leken ilyen szobor nincs!“ Itt szóltam közbe,
a fiatalembernek címezve „szégyelld
magad, még dicsekszel is, hogy idevalósi
vagy és mégsem tudod hol van a Petõfi
mellszobor?“ Ezt követõen, a templom elõt-
ti tér felé vezetõ úthoz  irányítottam a busz
utasait. Az ifjú eltávozott, remélem szem-
lesütve, de én azt már nem láttam!...

Elgondolkodtam: ugyan, hogy is fog ez az
ifjú október 12-én szavazni, hiszen még azt
sem tudja, hogy évek óta van Petõfi szobor
Lakiteleken! Hogyan fog õ voksolni azokra a
jelöltekre, akikrõl csak néhány hete
beszélünk? Mi alapján választ?

K.E.
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D I É T Á S  E B É D
T E J, -  TO J Á S. -  É S
G LU T É N M E N T E S

Kedves szülõk!
Önöknek szeretnénk segítséget

nyújtani az alábbi szolgáltatással.

2014.SZEPTEMBERÉTÕL A LAKI-KONYHÁNÁL  LEHETÕSÉG VAN
DIÉTÁS EBÉD IGÉNYBEVÉTELÉRE (TEJ, TOJÁS ÉS LISZT
ÉRZÉKENYEK SZÁMÁRA)

Ki ne ismerne olyan embert, felnõttet, csecsemõt, kisgyermeket, akinek
tünetei lesznek egyes ételek elfogyasztása után, melyeket mások, a több-
ség, az „átlagember” minden probléma nélkül ehet?

A táplálékallergia a szervezet védekezõ rendszerének megváltozott
viselkedése a táplálék egyes alkotóival szemben. 

Az ételallergiások száma gyermekek körében a legmagasabb,
megközelítõleg 6-7 százalék. A legismertebb allergén a tej, tojás, szója,
hal, eper és mogyoró. Az ételallergia egyetlen kezelési módja a kizárásos
diéta, vagyis a betegnek tartózkodnia kell az allergén összetevõket tartal-
mazó ételek fogyasztásától.

Az ételallergiás gyermekek ellátása speciális gondoskodást igényel. A
gyermekek számára az a legjobb megoldás, ha õk is az étlapon szereplõ
( példáulgluténmentes liszt, laktózmentes tej, vagy más allergénmentes
összetevõk felhasználásával készült) ételt fogyaszthatják, mint társaik.

Ennek érdekében szerveztük meg és vezettük be 2014.szeptembertõl
az élelmiszer allergiás igénybevevõk étkeztetését. Ebben a munkában
szakképzett dietetikus és diétás szakács vesz részt. A diétákhoz szük-
séges nyersanyagokat megbízható beszállítóktól szerezzük be.

Az igényeket a gyermekintézményekben kell jelezni, szükség esetén a
Laki-konyha ügyvezetõjével Tóthné Balla Máriával egyeztetni.A diétás
menümegrendeléséhez szükséges az orvosi zárójelentés vagy ajánlás és
egy felcímkézett (név, diétafajta) ételhordó.

Az elõfizetõknek is (azonos feltételekkel) lehetõségük van ilyen típusú
diétás menüt rendelni.

A konyha kapacitása lehetõséget biztosít a környezõ települések
igényeinek kielégítésére is, odaszállítással.

Igyekszünk mindenben segíteni, kérem, keressenek a Laki-konyha Kft
elérhetõségein!

Laki-konyha Kft – 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 104.
Mobil tel.: 30/ 414 00 89; Tel./: 76/449-001

www.lakitelek.hu;  lakikonyha.wordpress.com

A csalók aranybányája az online apróhirdetõ oldalak, és 
persze az emberi hiszékenység!

Százezres okostelefont huszonháromezerért, az
összeget elõre utalva, a terméket soha meg nem
kapva.

Hogyan ismerhetõ fel 
az internetes csaló?

Elképesztõ méreteket öltött az internetes csalás a különbözõ apróhirdetési
oldalakon. Sok csaló specializálta magát az olyan apróhirdetési oldalakra, ahol
nem kell a feltöltésért külön összeget kifizetni, az eladásból jutalékot fizetni a
portált üzemeltetõ cégnek. Gyakorlatilag minimális befektetéssel rövidtávon jutnak
nagy bevételhez.

Szerencsésebb esetben ugyanolyan márkájú, de rosszabb minõségû terméket
kap a vevõ, akitõl szinte minden esetben elõre kérik a vételárat. Az általános eset
viszont az, hogy az elõre elutalt vételár után az „eladó“ eltûnik, a portéka pedig
soha nem érkezik meg a jóhiszemû, sokszor naiv vásárlóhoz.

Soha ne utaljon elõre!
Az apróhirdetõ csalók ugyanis pontosan ezt használják ki. Hihetetlen, de a mai

napig rengetegen dõlnek be az olyan hirdetéseknek, ahol az eredeti ár töredékéért
kínálnak okostelefonokat, játékkonzolokat, márkás babakocsit, … .

Az egyik internetes apróhirdetési portál üzemeltetõinek figyelmeztetése
„Miközben a hirdetéseket böngészed, javasoljuk, hogy olyan terméket válassz,

amelyik a lakóhelyed közelében található, így személyesen is át tudod venni.
Átvételkor meg tudod nézni, valóban megfelelõ-e a termék.“

„Soha ne utalj elõre pénzt, akkor sem, ha az eladó ezt kéri! Ilyen esetben
keress tovább az ……….hu kínálatában, biztos találsz a lakóhelyedhez közel
hasonló terméket.“

A hirdetésben nem kötik ki, hogy nincs személyes átvétel, az alku során általában
az ország azon szegletét jelölik meg találkozási pontnak, hogy a hirdetésben
felkínált portékáért ácsingózó vevõ gondolkodás nélkül a postázást válassza, és
vele együtt az elõre utalást. Az elõreutalás után viszont ezek a hirdetõk rend-
szerint elérhetetlenekké válnak, telefonszámaik megszûnnek, a hirdetéseket törlik,
majd más néven, más telefonszámmal újra felbukkannak az online bolhapiacokon,
és kezdõdik minden elölrõl.

Pár minta a kamu hirdetések közül: (eredeti – hibás – írással!!!)

„Eladó xbox játékom minden tartozékával számlával 35000. garancia levéllel mely még
18 hónap garanciás. A készülék kivállóan müködik."

„Sürgösen eladó a képen látható gyári független samsung galaxy s3 4honapos teljesen
karc-mentes hibátlan minden tartozéka meg van és papirja...családi okok miatt elado
áron alul .posta csak elöre fizetés esetén a készülléken 20honap média markt garan-
cia van ! csere nem érdekel"

„15000.- Sürgõsen vevõt keresen sony xperia u telefonomra karcmentes állapotban van
t-mobilos usb-t töltõt fülhalgatót adok hozzá."

Áron alul kínálva
Hogy miért dõlnek be ennyien? Ne gondoljuk azt, hogy csak tizenéves fiatalok
hiszik elezeket a trükköket. Felnõtt komoly emberek tucatjait verik át napi rend-
szerességgel az erre szakosodott csalók. A mélyen áron alul kínált drága márkás,
és menõ holmi csak a csali. Az utalás elõtt még néhány kedves hangú levélváltás
az eladóval végképp elaltatja a gyanút, és mire az áldozat rádöbben, hogy átverték,
addigra késõ. Igaz, a rendõrkapitányságokon rengeteg az ilyen és ehhez hasonló
ügy, és néhány esetben el is fogtak csalókat. De érdemes elejét venni a bajnak.

Honnan ismerhetõ fel a csaló?
A gyanús hirdetésekben minden esetben elõre szeretné megkapni a pénzt az
eladó, személyes átvételre és/vagy postázásra nincs mód. Hirdetéseik hemzseg-
nek a helyesírási, és fogalmazási hibáktól, a fotók vagy online katalógusokból, blo-
gokból kimásolt képek, vagy saját, rossz minõségû fotók. A legtöbb apróhirdetõ
oldal ugyanígy figyelmeztet mindenkit, hogy ismeretlen személynek soha ne
utaljon elõre, és ha gyanús egy hirdetés, akkor jelentse azt az oldal adminisztrá-
torainak. Ha mégis bedõlt valaki a csalóknak, akkor a rendõrségen kell minél ha-
marabb feljelentést tenni.                                                      forrás: www.mno.hu

A Laki konyha ÕSZI, TÉLI AKCIÓ-ja!!!
Kedves régi és új vendégeink sültes választékunkat felfrissítettük.
2014. december 31 -ig minden sültes termékünk árából 5%-os
kedvezményt adunk! Továbbra is várjuk megrendeléseiket!
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Tavaszi zsongás, avagy szerezz
örömöt egy megtöltött vödörrel!

Az orgoványi Örömhír Alapítvány, már évek óta eljut-
tatja településünkre a karácsonyi cipõs doboz
adományt rászoruló családoknak. Azokat eddig becso-
magolva készen kaptuk. Nem kellett érte semmit
tegyünk. Volt olyan család, akiknél ez jelentette a
szeretetet és az örömöt. Eddig Nagy Dóra, Nagy
Andrea, Kis Petronella, Tubak János és Tubakné
Fekete Hilda vállalta fel ennek az akciónak a
koordinálását, a dobozok szétosztását. Az elmúlt
karácsonyban sajnos lemaradtunk errõl. 

Ezért a tavasszal újra gondoltak ránk egy más jellegû akcióval. Ez volt a
Szeretetvödör. Lényege, hogy kaptunk 150 vödröt, amellyel családokat lep-
hetünk meg. Ezekbe a vödrökbe kaptunk adományokat is. Könyvet, takarót,
ruhát, játékot, ragtapaszt, macit, babát. De ezzel nem telik meg egy-egy vödör.
Ugyanis feladatot is kaptunk, hogy tegyünk még hozzá valamit/valamiket. Akár
édességet, akár élelmiszert, ruhát, játékot, tisztasági adományt, stb. Több
helyre, helyi üzletbe eljuttattuk ez irányú felhívásunkat, de sajnos nem sokan
jeleztek vissza. Több segítõ kézre számítottunk, de így sem adtuk fel, s nagyon
sok vödröt megtölthettünk. Igyekeztünk több helyre, irányba eljuttatni az
adományokat, ahol éppen szükség volt rá.
1. Kisgyermekes, nagycsaládos lakiteleki családok. Sok kicsi szívnek sikerült
örömöt szerezni. Ezen felül két puha ágy matraccal két leányt is meglephettünk.
2. A Kecskeméti Református Gimnázium egyik tanulóját segítettük egy
megtöltött vödörrel.
3. Bár nem településünkön lakik, mégis a Pápai Református Teológiai Akadémia
egy leány hallgatóját is megadományoztuk. Sajnos Õ és édesanyja nehéz
helyzetbe kerültek, mert családi házuk tragikusan felrobbant, és mindenük
odaveszett. Úgy gondoltuk, szükség van a segítõ kézre.
4. Településünkön dolgozó külföldi vendégmunkásokat támogattunk. Mind
vödörrel, mely munkájukban nyújtott segítséget, mind adománnyal, mellyel gyer-
mekeiket, unokáikat leptük meg.
5. Vakok és gyengén látók helyi csoportjának egy-egy vödörrel és szép kötött
takarókkal kedveskedtünk.
6. Néhány helyi idõst is megleptünk. 

Sok munka volt benne, de úgy gondolom, hogy megérte, hiszen sok mosolyt
csaltunk az emberek arcára. Örülünk, hogy egy nemes célt szolgálhattunk, és
reméljük a késõbbiekben is részt vehetünk hasonló akciókban. Még néhány
vödör megmaradt, de bízunk benne, hogy a késõbbiek során azok is megtelnek,
és eljuttathatjuk oda, ahol éppen szükség van rá.
Álljon itt azok neve, akik segítettek:
Elõször is illesse köszönet az orgoványi Örömhír Alapítvány képviselõit, akik
már évek óta gondolnak településünkre, és támogatásukat, adományukat
elküldik. 
Helyi koordinátorok: Tubak János, Tubakné Fekete Hilda, Tubak Csilla, Tubak
Flóra.
Helyi adományok: Varga Lászlóné Héjjas Julianna, Pótári Béla, Édesség és
Ital diszkont, Bon bon üzlet, Buda Ádám, Tubak János és családja.
Csikós Mihály (elszállította Orgoványról Lakitelekre az adományokat.)

Az adományozók, segítõk, munkát, szolgálatot végzõk Életére, munkájukra
Istenünk gazdag áldását kérjük, és kívánjuk.                Tubak János  Koordinátor 

Bicajjal az oviba!
Második éve veszünk részt az általános

iskola Iskolazöldítés pályázatán, melynek
egyik programja a „Bicajjal az oviba!“ címû
kerékpáros nap.

Az elmúlt neveléséi évben a legügyesebben kerékpározó ovisok, óvó
nénik vezetésével a régi óvodából végig a Széchenyi körúton
kerékpároztak az iskola udvarába. A helyi polgárõrség biztosította a
biciklisek útvonalát. A kisebb gyermekek gyalogosan, triciklikkel,
rollerekkel, vagy kisbiciklivel érkeztek az iskolába, ahol Szentirmay
Tamás triatlonos megmutatta verseny kerékpárját, és annak felszerelt-
ségét.

A gyermekek számára emlékezetes volt az ügyességi verseny, ahol
mindenki nyertesnek bizonyult.

Ebben az évben, a program keretében, az egészségmegõrzés és a biz-
tonságos közlekedés kap kiemelt szerepet.

2014. október 22-én az ismét megrendezzük „Bicajjal az oviba!“
programunkat. Ezen a napon arra ösztönözzük a szülõket és a
gyerekeket, hogy kerékpárral érkezzenek az óvodába, ahonnan az
iskolába vezet az utunk. A nagyobbak polgárõrök kíséretében a
település fõutcáján gyakorolják a helyes közlekedést, míg a kisebbek
közelebbi úton jutnak el az iskolába. Itt Horváth Istvánné védõnõ a
kerékpározás fontosságáról beszél a gyermekeknek, hogy a bicikli egy
környezetkímélõ, környezetbarát közlekedési eszköz, mely nem szen-
nyezi a környezetet, egészséges életmódra ösztönöz, mozgásra késztet.

Nagyon fontos még a biztonság, melyre Heinrich Gábor rendõr hívja fel
a gyermekek figyelmét.  Bemutatja a legfontosabb felszereléseket:
láthatósági mellény, térd- és könyökvédõ, bukósisak, csengõ, elsõ-és
hátsó világítás, fényvisszaverõ prizma. Felelevenítik a fontosabb
közlekedéséi szabályokat, bizonyíthatják tudásukat.

A program zárásaként az ovisok ügyességi kerékpárversenyen
vesznek részt, ahol bizonyíthatják állóképességüket, ügyességüket,
kitartásukat.

Ezen a napon mindenki nyertes lesz, mert egészségük érdekében friss
levegõn együtt mozognak, gazdagodnak tapasztalatokkal, örömmel ját-
szanak együtt, formálódik személyiségük a környezettudatos magatartás
elveit alkalmazva.                                      Horváth Istvánné Erika óvónõ

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

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu,    Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára“ vagy „viselkedési rendel-
lenesség“ miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, ker-
esse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktiv-
itás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu,   Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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A kormány új lakossági energiahatékonysági pályázatokat ír ki
tüzelõberendezések, háztartási gépek és nyílászárók cseréjére!
A háztartásigép-csere támogatásra a nyugdíjasok és nagycsaládosok adhatnak be pályázatot,
a másik két programban a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek indulhatnak.

A pályázatokat egyénileg kell beadni ügyfélkapun keresztül.
Aki szeretne részt venni valamelyik pályázaton és nincs ügyfélkapu regisztrációja az sürgõsen
intézze.

A pályázatok bírálása a beadás sorrendjében történik

A pályázatok lényege a következõ:
1. Fûtéskorszerûsítés
Az NFM 1 milliárd forinttal támogatja a lakások fûtésének korszerûsítését, magyarországi lakóhellyel ren-
delkezõ magánszemélyek pályázhatnak. A kazáncsere-pályázaton 40 százalékos támogatást, pályáza-
tonként és lakásonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot lehet elnyerni, utófinanszírozási rendszerben.
Pályázati kiírás:http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/kazancsere-2014.html
A Kondenz-Plusz Kft. (Kecskemét, Izsáki út 51.) vállalja az ingyenes felmérést, terv és pályázati dokumentá-
ció készítést. Részletek: http://www.kondenz.com/hu/page/show/42

2. Háztartási nagygépek (hûtõk és fagyasztók) cseréje
Az NFM 627,1 millió forinttal támogatja a háztartási nagygépek cseréjét, magyarországi lakóhellyel ren-
delkezõ nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek pályázhatnak. Az elérhetõ támogatás a gépek besz-
erzési árának max. 50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum 25 ezer forint, az A++ és
A+++ gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet. A támogatás a megkapott támogatói okirattal a vásárláskor
azonnal érvényesíthetõ. A kiírás szeptember 25-én jelenik meg

3. Homlokzati nyílászárócsere
Az NFM 1,1 milliárd forinttal támogatja a homlokzati nyílászárók cseréjét, magyarországi lakóhellyel ren-
delkezõ magánszemélyek pályázhatnak. A megítélhetõ támogatás legfeljebb bruttó 520 ezer forint pályáza-
tonként, utófinanszírozási rendszerben. A kiírás szeptember 29-én jelenik meg.

LAKÁSBIZTOSÍTÁS 
átvizsgálási és 20 %-os kötési

AKCIÓ!
Ideje: 2014. október 17. (péntek), 9-12 óra

Helye: Lakitelek, Mûvelõdési ház külsõ klubszoba

Ha több éve nem nézette át biztosítását, itt az
ideje! Hozza el meglévõ kötvényét biztosító tár-
saságtól és évfordulótól függetlenül! 
Olcsóbbat, korszerûbbet ajánlhatok!

Mindennemû biztosítási kérdésekkel is várom
Tisztelt Ügyfeleinket! 

Némethné Faragó Erika
üzletkötõ

Tel.: 06 30/325-4988

Álláslehetõségek
Lakiteleken:

Ács, festõ, asztalos, cukrász
(betanított) állásokra keres-
nek egy-egy fõt.
Tiszakécskén – tehergépkocsi
vezetõ, raktáros, elektronikai
szerelõ, hidraulika szerelõ,
Tiszaalpáron gumijavító/cen-
tírozó állásokra  szintén egy-
egy fõt.
Jelentkezni: 
6060 Tiszakécske Béke u. 116.
vagy telefonon 06-76/441-286

vagy e-mailben önéletrajz
csatolásával: 

kovacsanita1@lab.hu.

RENDKÍVÜL fontos!
A kölcsönös bizalom elérése és fenntartása,
amelynek érdekében a szülõk szakítsanak
minden nap idõt meghitt beszélgetésre gyer-
mekükkel, függetlenül életkoruktól, legyenek akár óvodás
korúak vagy lázadó tinik. 

NÉHÁNY VESZÉLYRÕL RÉSZLETESEBBEN

Ne váljanak lopás, rablás áldozatává!
Egyre több diák visz magával az iskolába nagy értékû

mobiltelefont, mp3 lejátszót. Napjaink-ban szinte
versenyeznek egymással a fiatalok, hogy kinek értékesebb,
kinek tud többet a mo-bilja, médialejátszója. 

Iskolába menet vagy hazafelé tartva -különösen a
tömegközlekedési jármûveken utazóknak- ajánlatos, hogy a
pénztárcájukat, mobiltelefonjukat, egyéb értékes elektron-
ikus eszközeiket ne tartsák könnyen elérhetõ helyen, pl. a
nadrág farzsebében, vagy nyitott táskában, mert onnan kön-
nyen eltulajdoníthatók. 

Az osztályteremben ne hagyjanak a fogasra akasztott
kabátokban pénzt, mobilt, egyéb értéket, mert onnan kön-
nyen elemelhetõek.

A nadrágzsebbõl, a táska oldalzsebébõl kiesõ, vagy a más
által eltulajdonított értékeket a szülõk nehezen pótolják, az
iskolának pedig plusz munkát adnak a kereséssel kapcso-
latos feladatok.                                                                    
Vigyázat, kábítószer!   

Abban az esetben, ha akár utcán, az iskolában vagy annak
közvetlen közelében valakinek is-meretlen eredetû, alakú,
formájú tablettát, port, gyanús édességet ajánlanak kipróbá-
lásra, azt haladéktalanul jelezze egy ismerõs felnõttnek
(szülõ, pedagógus, rendõr). A dílerek (akik gye-rekeknek
kábítószert ajánlanak kipróbálásra) elsõdleges célja az,
hogy a gyerekeket a kábítószer fogyasztásra rászoktassák.
Ezért a rendõrségnek õket a lehetõ leghamarabb el kell fog-
nia, amihez az állampolgárok bejelentése támpontot adhat.

A rendõrség oktatással foglalkozó munkatársai rendszere-
sen járnak a megye általános és kö-zépiskoláiba, ahol a
D.A.D.A. és az ELLEN-SZER programok egyik fontos
részeként a drogokról és a kábítószerek hatásairól tartanak
felvilágosító órákat.  

Tegyünk az erõszak ellen!
Sajnos egyre többet hallani az iskolán belüli erõszakról,

amikor diákok egymást vagy tanáraikat bántalmazzák. A sza-
kirodalom szerint az iskolai erõszak fogalmába a fizikai agresz-
szió mellett a szóbeli, a lelki bántalmazás, a szexuális abúzus is
beletartozik, ha az elkövetés helye az oktatási intézmény
és/vagy ha az elkövetõ és az áldozat iskolapolgárnak tekinthetõ. 

Az iskolai környezetben elõforduló erõszakos cselekede-
tekkel legeredményesebben az iskola veheti fel a harcot,
hiszen az ott dolgozó pedagógusok azok, akik a gyerekekkel
közvetlen, napi kapcsolatban állnak. 

Tudatosítani kell a diákokban, hogy játékból, poénból vagy csak
a barátok elismerésének kivívása miatt diáktársakat, tanárokat
bántani, fájdalmat, sérülést okozni esetleg mástól az értékeit
elvenni veszélyes és büntetendõ, amiért a 14. életévüket betöltött
gyerekek már akár büntetõjogi felelõsséggel is tartoznak, és így
könnyen válhatnak bûncselekmények elkövetõivé is. 

Sok fiatal tévesen úgy gondolja, hogy a közterületen lévõ
padnak, a játszótér hintájának, csúszdájának nincs gazdája,
ezért arra nem kell vigyázni, hiszen senki sem kérheti szá-
mon rajtuk, az e tárgyak károsítását. Ez tévedés, hiszen a
rongálással okozott kárt a tulajdonos megtéríttetheti.

Eladó: FIAT PUNTO
1.3 JTD Dynamic
2003-as évjárat,

szép belsõ,
megkímélt állapot, 

4 literes fogyasztás. 
Érdeklõdjön a

30/2908901 -as 
telefonszámon.

LAKITELEKEN A 
KLEOPÁTRA KOZMETIKÁBAN

FLABeLOS GÉP INGYEN
KIPRÓBÁLHATÓ!

fogyókúrázóknak, cukorbetegeknek,
érszûkületre!
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