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„Szeress! Szolgálj! Segíts! Küzdj! Szenvedj!“Victor Hugo

XXVII. év fo lyam 9. szám Szeptember –  Szent Mihály hava – FÖLDANYA hava

Október – Mindszent hava  –MAGVETő hava

MIÉRT?
Milliók ajkát hagyja el naponta ez a szó a világban sok-sok

nyelven... Migránsok tízezrei érkeznek folyamatosan Európa
felé – jobb jövőt remélve. MIÉRT?
– Miért kell ilyen messzire menekülniük a hazájuktól? 
– Miért kellett mindent feladniuk – otthon?
– Miért kellett olyan erőknek beavatkozniuk az országuk
belügyeibe, melyek a békés mindennapjaikat felborította?
Aztán pedig  miért kellett  magukra hagyni őket?
– Miért kellett fellázítani emberek milliót? Miért kellett
buzdítani, hitegetni őket, hogy keljenek ekkora útra? ÍGY!
– Miért gondolják ezek a szerencsétlenek, hogy Európa a
Kánaán, a reményeik beteljesülésének a mennyországa?
– Milyen munkát kapnak itt, miből fognak megélni? Hol lak-
nak, s milyen lakást tudnak majd szeretettel megtölteni, ahol
gyermekeiknek megfelelő körülményeket biztosítanak?...
– Láttak ők már havat? Tudják ezek az emberek, milyen az
észak-európai tél?...

Mindenkinek megvannak a saját kérdései, melyekre aligha
kapunk elfogadható magyarázatot, bármennyire is igyek-
szünk empatikusak lenni... 

Nézzük ezt a képet!
Nincs olyan ember,
akinek a szíve ne csa-
varodna össze! Partra
vetett, halott kisgyer-
mek, s mögötte a
távolban papírhajót
himbál a tenger...

Ebben a képben
benne van minden,
amit az egész mig-
ráns „dolog“ üzen... 

„Bárcsak soha ne
vált volna ikonná,
bárcsak soha az é-
letben ne kellett
volna csempészha-

jóra szállnia ennek a kicsinek, bárcsak még most is
élhetne, békében a családjával, a saját hazájában, Szíri-
ában. Háború és ISIS nélkül. Bárcsak megöregedhetett
volna, és túlélhetett volna mindnyájunkat.“ – szól a kép-
aláírás. De ikonná vált, üzenetté, aminek sok jelentése van. ...

A lapunk repülő oldalán egy kis összefoglalót adunk az eddigiek
megértéséhez, bár naponta változik a helyzet...             Czinege Edit

Október 3-án tartja a Lakiteleki Óvoda a hagyományos 
szüteri felvonulást és az azt követõ bált.

Az érdeklõdõket szeretettel hívják a Bacchus Borozóhoz;
már 9 órától népi játékokkal várják az érkezõket; 

majd elindul a menet a szokásos útvonalon; s érkezik a
Népfőiskolára, ahol 19 órakor  kezdõdik a dímondánom.

KEDVES LAKITELEKIEK!

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc

kitörésének 59. évfordulója alkalmából  
ünnepélyes MEGEMLÉKEZÉSRE hívjuk és
várjuk Önöket a Templom téri kopjafához 

2015. október 22-én 17 órára.
Az általános iskolások ünnepi mûsora után ünnepi beszéd;

majd Lezsák Sándor képviselõ, az országgyûlés alelnöke 
átadja a Kátay-ösztöndíjat..

Az emlékezést koszorúzás és ünnepi imádság zárja.

Október 6-a
a magyar nemzet  gyásznapja, 

az ARADI 13 tábornok és gróf Battyány Lajos
kivégézésének évfordulója

Az 1848/49-es magyar forradalmat és szabadságharcot végül is csak a 200
ezres orosz hadsereg segítségével tudták a Habsburgok leverni, s Világosnál
fegyverletételre, térdrekényszeríteni.

A magyar szabadságharc irányítói és résztvevõi ellen ezt követõen kegyetlen
hajsza indult, s a bosszúállás véres hullámverései október 6-ával tetõztek – �
az Aradon kivégzett 13 fõtisztünk halálával; Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézi� Károly, Lahner György, Lázár
Vilmos, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József,
Poeltenberg Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és gróf Vácsey Károly
elpusztításával. Rajtuk kívül még további 150 magyar, és a Habsburgok ellen
fegyvert fogott más nemzet fiai életét vette el Haynau.

Kiutasítva az országból, emigrációba kényszerítve halt meg 37 éves korában
Kossuth Zsuzsanna, a szabadságharc táborainak fõápolónõje.

Teleki Blanka grófnõ 10 év, Leövey Klára 5 év várfogságra ítéltetett, mert
tanítványaikat forradalmi szellemben nevelték.

Emigrációban, távol a hazájától halt meg – a férfi álnév alatt harcolt – Bányai
Júlia, aki hõsiességével századosi rendfokozatot  kapott.

Október 6-ára, történelmünk nemzeti gyásznapjára emlékezve, a hősök és
vértanúk áldozatvállalása, a hõsök mártíromsága adjon erõt a ma élõ
magyarságnak.



Szü le tett:

Pesír Zalán édesanyja: Horváth Marianna
Babita Dzsenifer édesanyja: Marozsi Anita

Gra tu lá lunk! Is ten él tes se õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

HÁ ZAS SÁ GOTHÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖTTKÖ TÖTT::

Kocsis Tünde & Tóth Imre
Németh Zsuzsanna & Csikós Szabolcs

Cseh Szilvia & Haraszlin János
Márton Tímea & Kandó  György

Boros Rebeka & Hegedűs Richárd

Tápai Nikoletta Katalin & Dudás Gáspár
S o k  b o l  d o g  s á  g ot  k í  v á  nu n k !
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„LABOR“, azaz a VÉRVÉTEL
NAPJA: KEDD, fél 7-tõl fél 10-ig 

Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hír-

portálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063
A FOGÁSZATI RENDELÉSI IDÕ 

Kedd:   13 – 18 óra között; 
Szerda:  8 – 11, majd 13 – 18 óra
között; Péntek:  8 – 12 óra között

( Te l . :  76 /  4 4 9 - 2 79 )

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Lakitelek, Széchenyi krt. 4.

Tel.: 06-20/361-93-30

e-mail: 

Hétfõtõl péntekig 16:30-18:00 között
fogadom a betegeket és gazdáikat.

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 
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

Tõ le kel lett 
fáj da lom mal bú csút ven nünk:

Kovács József (1933)
Kéri Józsefné Enyedi Irén (1928)

Gödény Edit (1987)
Mászáros Csaba (1944)

SzórátMiklós (1935)

� Õ R I Z  Z Ü K E M  L É K É T ! �

S E G É LY H Í V Á S :   112S E G É LY H Í V Á S :   112 Mentõ:104  *   Rendõrség:  107   *   Tûzoltóság:  105

Háziorvosi rendelési idõk:

Dr. Rácz Péter II.sz. orvosi
rendelõje                     rendelõ

Hétfõ:        730 – 12              730 – 12
Kedd:        13  – 1630                         730 – 1230

Szerda:      730 – 12            12   – 16
Csütörtök:   13  – 1530                          730 – 1230

Péntek:     730 – 12             12   – 16
Orvosi konzultáció ideje II. rendelõ:

Hétfõ:    10   – 12
Kedd:    1030 – 1230

Szerda: 14   – 16
Csütörtök: 1030 – 1230

Péntek:  14   – 16
Telefonos elérhetõség:

Dr. Rácz Péter rendelõje: 76/449-152
II. sz. orvosi rendelõ:          76/657-140

ANYA KÖNYVI hí rek

A szív világnApjA alkalmával 

MinDEn Olvasónknak jó egészséget, 
s teljes szeretetet kívánok!

Kívánom, hogy a szívekbe békesség költözzön! Jó lenne,
ha mindenki megérezné, mennyivel jobb érzés szeretni, s

szeretve lenni. Sokkal jobb, mint irigykedni, gyűlölködni, marakodni, feszültséget
szítani és gerjeszteni, lelki sérüléseket okozni embertársai lelkében. 

Parancsszóra nem megy!  Még kérésre sem!  Csak saját elszántságból...

Jó egészséget és teljes szeretetérzést kívánok Mindnyájuknak:   Czinege Edit

„Hiányod semmi sem pótolja,
A fájdalmas sebet az idő csillapítja,
Ezután tovább élsz szeretteidben,

Drága lelked pihenjen békében.“

Kalóczné 
Bartók Erzsébet 

halálának 10. évfordulóján 

nagyon sok szeretettel gondol rád az egész család

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

Vasadi Balázs György
halálának 4. évfordulóján
szeretettel emlékeznek rá 

szülei, mama,  rokonok és a barátok.

Hálás köszönetemet és hálá-
mat fejezem ki Lendvainé 

dr. Erki Máriának és a 
gyógyszertár dolgozóinak, 

egy 
lakiteleki

lakos

Köszöntő�

Fehér Lilit
1 éves 

születésnapja
alkalmából

köszönti: Kabók mama és Keresztszülei.

Sok boldogságot kívánunk!

„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre. 
A csillagok között utazol tovább, 
Ott vársz ránk, ha időnk lejár.“

Emlékezés 
SÜTŐ ÁRON halálának 

első évfordulójára: felesége, fiai, menyei, unokái
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„...bontani kell, ami felesleges”
Lezsák Sándor: 

Társai elmentek MEGVÁLTÓT nézni
Kairosz Kiadó, 2015.

Úgy tudom, Lezsák Sándor nem olvassa el a róla,
verseiről, drámáiról, nyilatkozatairól megjelent írá-
sokat. A saját könyveit sem böngészi ronggyá. Ami
nyilván nem mindig sikerül neki, de az igazságot, a
lényeget nem profanizálja. Maradjunk abban, hogy
nem olvassa el a hozzá írt tirádákat, bölcsködő kifogásokat,
intelmekbe bújtatott dorongolásokat. 

Ha nem, hát nem. Akkor jó.
Akkor kezdhetem messzebbről, és nem is vele. 
Volt idő, a hatvanas évek, amikor – Juhász és Nagy László

verseinek világító, tűzforró lángjánál – láthattam meg, miféle tékozló
országban élek, mégis rajongással tudtam olvasni Ladányi Mihály ver-
seit. Nem is (csak) baloldalisága miatt, inkább a lélek vájvégein
bányászkodó, majd onnan szénmarta arccal felbukkanó tekintetéért.
Aztán összeakadtam Gyurkovics Tibor költővel, volt szerencsém vele
egy házban lakni, néha szobájában beszélgettünk, máskor meg a
Városmajorban sétáltunk. Balog módon regéltem Neki a Ladányi-
rajongásomról, Ő meg csak annyit dörmögött vissza, hogy „ezek”, a
balról jobbítani akaró költők: dugópuskások. Majd felerősödő hangon
magyarázta: kilövik a játékpuskából a játékgolyót, de az sose ér célba,
mert egy erős madzag mindig visszarántja, mindegyre visszatér az
egyébként jó irányérzékkel bíró célba lődözőhöz.

Lezsák Sándor kispesti születésűként talán emlékszik efféle
játékszerre, ám felnőtté igyekvése során soha nem használta ezt az
ártalmatlan jószágot. Ha ő célzott, lövése talált. S azért talált, mert
valódi fegyver volt a kezében: a minden irányba, minden irányból
tájékozódni képes szellem hatalma. Egészen fiatalon tudta, nem csak
azt, hogy mit vesztettünk Trianonban, de azt is, nem csak Erdélyben
élnek, írnak, dolgoznak magyarok. Táguló szellemi-lelki világ-
egyetemében otthon érezhette magát az emigráció népes – és
európaias, nagyvilágian korszerű tábora – Tollas Tibortól Borbándi
Gyuláig. Évtizedekkel előttünk járt ebben, mindenről, mindenkiről
tudott, akinek szívbéli köze volt e Honhoz, anyanyelvünk vigasztaló,
őrző, szüleinktől látott, kétségeink közt is reménysugaras mosolyához.

Most, hogy a Kairosz Kiadó Bíró Zoltán szerkesztésében
összegyűjtötte verseit – Társai elmentek MEGVÁLTÓT nézni, sok
embert zavarba hozott. „A Lezsákot” évtizedek óta ismerhetik, de
egyetlen működő, szelídebben: működni képes politikusról, közéleti
méltóságról sem tudok, aki ilyesforma telítettségű, érvényes könyvet
volna képes felmutatni. (Gonoszabbul: elolvasni.) Sorsőrző szinte
minden sora, saját munkáját, életét mutatja fel, múltját őrző
játékossága és szigora, még a Szörényi Leventével együtt szerzett
vers/dal/vers szövegei is visszautalnak ihletteli önmagára.

E személyesség vállalás is, hitvallás is, hiszen – a már fölem-
legetett Gyurkovics Tibor könyvcímét ideorozva – Isten nem
szerencsejátékos. Ő a tudója, ismerője kedves-kedvetlen mind-
nyájunknak, ezért tudja és meri vállalni döntésének
következményeit, azt, kinek ad jóknak illő tálentumot, erőt,
képességet, emberi léptékű hatalmat. Lezsák Sándor bebizonyította,
hogy élete minden perce ajándék, s egyben alkalom arra, hogy a jót
tehesse. És ő tette is a dolgát, jól és méltósággal, ha kellett, okos
ravaszsággal legyintett a tetteire vigyorgó méltánytalanságokra.

Előbb néptanító volt, de később se lett nemzetkioktató. Eldalolta

ugyan saját fájdalmát és örömét is, de népe fáj-
dalmát és örömét a sajátjáévá téve hiteles marad-
hatott, ekként igazítva önmagára Petőfi Sándor
zord paranccsá lett zord intelmét a „szent fáról”,
melyet bizony sokaknak és sokszor kellene
mostanság félre tenni. Nem utal rá, de ott él benne
József Attila költővé tevő gyötrelmes rezignációja
is: „amikor verset ír az ember, nem írni volna jó”.  

S hogy szögletesebbé legyen e kerek világ,
költőként nem igazán volt képes befogadni őt a
bélyegző és eligazításra kész kortársi irodalmi
kánon. Versei sokfélék, vigalmas paródiává nem

oldhatók, hiszen hol rövid rapszódiát ír, meg mai korunkban épp
hogy elviselhető himnuszokat ír, szerelmes versei közt szemérme-
sebbeket aligha találni a kortársi magyar irodalomban. De van úgy,
hogy csak mesél, vidoran említi föl, mit élt át ifjan az immár szem-
fényvesztően véglegesnek látszó román-magyar határon. Meg-
figyelték, besúgták, jelentettek róla számosan, nem érdekelte.
Tette a dolgát, ereje hol az égtiszta patakok zörgéséből áradt, hol
meg a nagy folyamok – Tisza – méltóságával hömpölygött. 

Akinek ilyen sugallatai támadnak, s le is meri írni a Körkapcsolás
című versében, hogy „a Jóisten / most engem néz // élő, / egyenes
adásban, // felirat nélkül”, annak megadatott az a képesség, hogy akár
az elmúlással, akár magával az Idővel is nyugodtan szembe nézzen.
Bevallhat mindent, mosolyoghat máson, önmagán, miközben össze-
szorított szájjal végzi napi-éji munkáját, tehetsége és gyógyulásának
reménysége alatt. Tudja, országépítés, házépítés idején, hogy „bon-
tani kell, / ami felesleges, de maradjon, ami használható, // és fél-
retesszük mindazt / ami majd valamire jó.” Válogatott kötetének
címadó verse hosszú elemzést érdemelne, e nagy vers egyetlen
versszakát idézem ide: „Ilyen vala életem is / mindig a maradék
lettem, / elmém végső reménye, / hogy üdvözültök Betlehemben.” 

Sokunk, legtöbbünk elméjének reménye ma a pénzhez, a pályához,
a vakszerencse csupasz, az ábrándokat bármikor lerúgni kész
lábához csimpaszkodik, de olyan személy sem kevés, akinek elméjét
a bosszúállás, a leszámolás reménye alakítja át. Mind kevesebb, de
még mindig reményt adó olyan elme van, aki másoknak remél
üdvözülést. Üdvözülés? Idáig hallom: „a legszebb a tél annak, ki
tűzhelyet, családot már végképp másoknak remél.” (József Attila.)

Szerepversei közül a legszebben, legtisztítóbban szólók, ahol egy
régi néni, bácsi hangján mondják föl életük el nem ért óhajait. A
mondhatóságért, a leírhatóságért meg kellett tanulni a költőnek azt a
magyar nyelvet – csángókét, székelyekét, felhoniakét, amit itt, az
öregasszonnyá töppedt Anyaországban már csak kevesen értenek.
Pedig a valódi költőktől tudhatnánk: éljen akárhol, aki nyelvet őriz,
hazát őriz. Ám a nyelv kényes jószág, s a magyar különösen az,
elárul rólunk mindent, ítéletet tesz rajtunk, sem palástot, sem
darócruhát nem ölt csupasz testünkre, nyelvünkben vagyunk azok,
amik. Sokfélék. Régiek, újak, hívők és hittelenek, jóra hajlók és búba
szomorodottak, de bármifélék is, legalább: önazonosak.

Egyetlen munkanapját sem irigylem azoknak, akik Lezsák
emberi-költői-politikusi pályáját megpróbálják utódaikra
átörökíteni. Tevékenységének, életének helyszínei, családjában
és közvetlen környezetében elfoglalt helye és szolgálata szinte
követhetetlen. Információözön zúdul majd rájuk, de hogy csekély
segítséget adjak nekik, ajánlom szíves figyelmükbe a Kairosz
Kiadó beszélgető és beszéltető könyvecskéjét, alig több éve
jelent meg, és Spangel Péter empátiáját, szorgalmát dicséri.
Egyelőre itt lelhetők fel azok a tényadatok, melyekből Lezsák
hitterítő munkássága újra bemutatható (lenne). 

Folyt. a köv. oldalon



LAKITELEKI    ÚJSÁG 2015   szeptember– október4

Folytatás a 3. oldalról:
Túlzóan és egyszerűsítve még az is kiderül-

het, hogy korunk Zrínyi Miklósaként egyszerre
volt költő, politikus és hadvezér, de Tiborc
panaszának őrizője is. Ha túlzásainkról leszál-
lunk és tényleg Lezsákhoz közelítünk, akkor
beláthatjuk: olyan emberről van szó, akivé akár
magunk is lehettünk volna, ha egyfolytában
mondunk ellent az incselkedő gonosznak, a
kellemkedő kísértéseknek, miközben azokról
sem feledkezünk meg, akiket a jóra törekedés
hiábavalósága miatt érzett, végletessé
növesztett keserűség tett tehetetlenné, azokról,
akiket ledöntött hol a bánat, hol meg a hevítő ital.  

Lezsák élet-gyakorlatként követhetetlen, a
Vörösmartytól ismert „de mégse” illetve az „és
mégis” ellentét párból ő végképp az utóbbit
vállalta. De közben ismerőinek, barátainak
még mindig hiányzik a sok-sok megírt, de
félbe-szerbe maradt, és a még számosabb
megíratlan dráma, magyarabb szóval: szín-
játék. A Nyolcvan vödör levegő (Bucz Hunor
amatőr társulata adta) bemutatója után szín-
házak sorának kellett volna Lezsákért kapkod-
nia, követelvén az új és még újabb darabokat.
Nem tették, legalábbis nem tudok róla.
Nemeskürty Istvántól és Szörényi Leventétől
kapott ugyan egy szép esélyt, élt is vele, de
mintha pusztába üvöltöttek volna a hangfalak,
az Atilla nem túl sűrűn adatott újra elő. Lezsák
kibontatlan tehetsége a dráma, az ütközések
irodalommá emelő förgetege és megvilágító
villámcsapása, de ezt mintha (eddig) elvette
volna tőle az élet, a munka, a politikusi lét,
no meg a kánonalkotók legendás méretűvé
növelt cinizmusa. Neki talán nem fáj (már)
ez, holott talán ebben a műnemben alkothat-
ta volna meg még teljesebbé önmagát,
szerezhette volna meg azt a dicsőség
adagot, amit csak a nyilvánosság tapsa
adhat a szépség koldusainak. Bár, ki lát bele
egy költő íróasztalának fiókjaiba? Tudjuk,
elmúltak azok az idők.

Kispesten, szülőfalunkból jelentem, június
elsején tizenegy órakor eredményes próba-
riasztás volt, sikerrel bömbölt fel a sziréna, ami
siker a karbantartóknak, a működtetőknek.
Csak a kontár, öntevékeny jövőjóslóknak okoz
profán rémületet. Nincs bennem hajlam a
rémüldözgetésre, de ha Lezsák valóban nem
olvassa a róla szóló „jegyzéseket”, sze-
mérmességem határait messze kitolva, egyenest
„a világ legszebb munkahelyére” küldöm saját
soraim, amik ugyan még az aczéli években
„születtek”, de olykor ma is – felelőtlenül? – fel-
felötlenek bennem: „Mert minden a munka, a
karcsú, szép fegyelem. / Furcsa kegyelem: / min-
den megépül itt, de semmi sem terem.”

(Apáti Miklós írása 
megjelent a Magyar Napló XXVII. évfolyam,

2015. augusztusi számában.)

Lakiteleki Értékek Találkozója  volt
szeptember 26-án, szombaton 

A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület szeptem-
ber 26-án, szombaton lakiteleki Értékek Találkozója néven
egész napos programot szervezett a Pulai Gyűjteményben,
melyet az esős nap ellenére sikeresen meg is rendeztek. A
Magyar Nemzeti Vidék Hálózat által támogatott rendezvényen
volt szilvalekvárfőzés, szőlősutulás, kenyérlángos-, sütemény-
és sütőtök sütés is. 

A Pulai Gyűjteményben a helytörténeti állandó kiállításon
túl iskolatörténeti kiállítás is helyet kapott, s most ez alka-
lommal többféle alkalmi kiállítást is megnézhettek: kézi-
munka, kerámia, gyöngy, bőr, csuhé... stb.
A helyben készült szilvalekváron kívül nagyon sokféle

kemencében sült finomsággal is kedveskedtek az

érdeklődőknek, a fellépőknek. 

Minden idelátogató jó szívvel távozott, s számít rá, hogy

jövőre ismét ellátogat majd a hasonló rendezvényre.
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„Szeretetével jön felém Istenem…” Zsoltárok 59:11

(2015 Menekültügy Magyarországon)

5Mózes 23,5 „Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton…”

Ebben a menekült áradatban mi nem csak kenyérrel és vízzel, hanem sok
egyéb adománnyal és Isten szeretetével mentünk feléjük, és amikor megjelentek
az első képek a TV képernyőjén, Magyarország déli határairól, olyan képet sug-
árzott a magyar Televízió, mintha a zöld határon való átkelés valójában egy
„cunami” sújtotta terület lett volna. A látvány egyértelmű, szerintem.

Ami erről eszembe jutott, 5Mózes 23,13 „…legyen ásócskád a fegyvered
mellett…” A higiéniás tisztaság egyforma megítélés alá esik az ószövetségi
kor hadifölszereltségével. 

Továbbolvasva az Igét: 5Mózes 23,14 „Mert az Úr, a te Istened a te
táborodban jár… legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson közt-
ed valami rútságot, és el ne forduljon tőled…”

Hát az elénk táruló kép láttán nehéz feltételezni azt, hogy ott az Úr meg-
jelent, vagy megfordult volna. Ha megfordult is, hátat fordított, az ottani
állapotok és az emberek magatartása miatt.

Szeptember 12-én egy egész éjjel áztató eső után, ködös késő őszi hűvös
reggelre ébredtünk. A híradóban megjelent első felvételek szívbemarkoló
képet mutattak, az elnéptelenedett, a kiürült táborról: sárba taposott
adományok, az élelmiszertől a takaróig, siralmas és részben felháborító
a kép. Mert nem csak a takarót taposták sárba a ruhával, élelmiszerrel
együtt, hanem azt a szeretetet (értékrendet), amellyel mi, mint „befo-
gadó” ország fogadtuk a menekülteket. A sárba taposott szeretet
látványa azt sugallta, hogy Magyarországot „egyszer használatos
országnak” tekintették, és tekintik. Ezzel mélyen megaláztak és mega-
láznak bennünket hitünkben és emberségünkben egyaránt.

Augusztus 20-a körüli ünnepségekben Erdő Péter bíboros a következőket
mondta: „Aki saját értékeit ismeri és megbecsüli, az tudja tiszteletben
tartani a másokét is.” 

De vajon, tudják ezt a bevándorlók is?

Erdő Péter azt is mondta: „Minden nagylelkű igyekezet és minden emberi
bölcsesség kevésnek bizonyulhat egy drámai, történelmi helyzetben.”

Nos, ezek az idők, amelyeket most élünk itt Magyarországon, egyszerre
történelmiek, és drámaiak is.

Ami a keresztyéni szolidaritásról elmondható, az a Példabeszédek 22,2-ben
jól tükröződik: „Gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az
Úr szerzi” 

Tehát Isten akarata nélkül nincsen gazdag, nincsen szegény. Ő azért
teremtette mindkettőt, hogy egymást kiegészítsék. Ez a látvány, amit láthattunk
és nap, mint nap látunk, nem éppen arról tanúskodik, hogy ez a találkozás az
Ő akarata és kedve szerint lett volna.

Az adakozásról. A menekültáradatról való híradások mindegyike hangsú-

lyossá teszi, hogy az adakozásunknak érzelmi vonzata is van. De, ez az
adakozás nem csupán érzelmi kérdés, nem is értelmi kérdés, nem is a
raktáron levő feleslegtől való megszabadulás jóleső érzése, hanem hit
kérdése is egyben, és ezt a média elfelejti sugallni. Addig még eljut, hogy az
egyházi szervezetek adományokat osztanak, de hogy ez az adomány az adott
egyházak hitének kézzel fogható jele, erről nem szól a tudósítás.

(De vajon mit írhat mindezekről a Korán?)

A sárba taposott adományok látványa a lélekbe gázolás bűntettét meríti
ki, ha van ilyen fogalom, vagy kifejezés egyáltalán.

Ülök az ágy szélén egy álmatlan éjszaka után és próbálom átgondolni hig-
gadtan ennek az egész menekültáradatnak a lényegét, s úgy tűnik nekem,
hogy olyan ez, mint a homoklavina. A lényeg nem, csak az alakzat változik. 

A sivatagi szél, különböző homokdűnéket formál, melyek egy adott pillanat-
ban, amikor valahol a csúcsközelben megváltozik a statikus töltése, nyomása
a homokdombnak, egy vékony réteg leszakadva, valóságos lavinaként
redőkben rendeződve megfolyik egészen a domb aljáig.

Hogy ezt a képet átéljük, nekünk nem kell a sivatagba menni. Évente
ismétlődő jelenségről van szó, szinte nem múlnak el téli hónapok, hogy ne
számolna be a sajtó egy-egy mindent letaroló lavináról. Szinte elképzel-
hetetlen, hogy az a sok gyengéd hópihe, a télnek gyönyörűsége, egy adott
pillanatban, mint szörnyű pusztító erő, mindent maga előtt tolva, zúdul le a
hegyoldalon, s amit maga után hagy, az a pusztítás csak hosszú, sokszor
évekig tartó fáradtságos munkával állítható helyre.

Hogy a baj nem jár egyedül a magyar televízió ostroma 2006. szeptember
19-ére virradóan sugárzott egy képet, hogy a járdán fekvő emberbe egy
rendőr ruhába öltözött valaki belerúg. Ez az eset sokáig fogva tartotta és
foglalkoztatta a közvéleményt.

Ami most kialakult határaink a mentén, az nem egy élményterápiás tábor,
ezzel mindannyian tisztában vagyunk és igyekezünk lélekben felnőni, vagy a
helyzetet méltó és higgadt módon kezelni, még akkor is, amikor higgadtsá-
gunk a lelkünk mélyén olykor meginog.

Magyarország egyik határátkelő helyén kialakult áradathullámban
megtörtént az, hogy egy riporter belerúg egy menekülő gyermekbe és egy
gyermekével menekülő férfit pedig elgáncsol. 

Az eddig történtekben igyekeztünk keresztyén értékrendünket megmutatni
mind-azoknak, akiket érint és illet. Igyekeztünk Isten „határtalan” szeretetét és
irgalmát tolmácsolni, nem csak a mostani menekülteknek, hanem az egész
világnak, és ezt egy tudósító egyetlen rúgással hiteltelenné tette.

Mit mondhatunk ezekre? Egyáltalán lehet-e valamit is mondani?

„Te tudod, Uram!
Emlékezzél meg rólam, és tekints reám…” Jeremiás 15, 15

Hajós, 2015. szeptember 14.
Göncző Sándor nyugalmazott református lelkész

– is......

...
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2015. szeptember 12-én,13 órai kezdettel Idősek Napját tartottunk a
Művelődési Házban a Lakiteleki Önkormányzattal és a Művelődési
Házzal közösen. Sajnos helyszínváltoztatásra az előző napok esős,
hűvös időjárása miatt kényszerültünk, de szerencsére minden
zökkenőmentesen zajlott le.

A vendégeket Csujokné Dudás Ildikó a Gondozási Központ
Intézményvezetője, majd Zobokiné Kiss Anita polgármester asszony
köszöntötte. Az ünnepség műsorát egy kedves bentlakónk, Barsi
Sándor szavalata nyitotta meg, melyet az óvodások szereplése követett.
A Szivárvány Óvoda Mazsola csoportjának óvodásai Horváth Istvánné
és Ankáné Tábori Hajnalka óvó nénik vezetésével nagyon ügyesen
szerepeltek, nagyon jól helyt álltak a számukra óriási színpadon. Az
óvodások jelenléte igazi őröm volt a időseink számára. Köszönjük a
szülőknek is, hogy elhozták csemetéiket a rendezvény helyszínére.

Az ovisok után a Lakiteleki önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tűzo l tózenekara
szórakoztatta az
egybegyűlteket. A
zenekar önfeledt
zenélése nagyon jó
hangulatot teremtett
és megalapozta az
ünnepség kellemes
folytatását.

Az ebéd előtti utol-
só műsorszámban énekes, táncos produkció volt, melyben Bende Lili
és Deák Tímea Énekelt, Faragó Blanka és Nikoletta hastáncot adott elő.

Az ebéd bográcsgulyás volt, melyet a Lakiteleki Önkormányzat támo-
gatásával a Lakigazda Kft munkatársai készítettek el. Azt, hogy a leves
jól sikerült, azt a sok üres tányér bizonyította. Desszertként a
Félegyházi Pékség réteseit, a Lakiteleki Népfőiskola, Varga Lajosné és
számos kedves vendég süteményeit fogyaszthattuk el. Köszönjük a sok
finomságot I

Az ebéd elfogyasztása után vendégeinknek még számos műsort tar-
togattunk. Felléptek az énekkar hölgyei Csinger Sándorné vezetésével,
a citera zenekar és operett slágereivel ismét elvarázsolta a közönséget
Bódi Renáta. Az ünnepség legvégén tombolasorsolást tartottunk,
melyen sok értékes nyeremény talált gazdára. Az idei fődíj egy 3 napos,
2 éjszakás, félpanziós ellátással 2 főre szóló wellness napok voltak
Gyulára az Aqua Hotelbe. Nagyon sok támogatást kaptunk, hálásak
vagyunk érte. Köszönjük, hogy ennyi jószívű, jó szándékú ember él itt
Lakiteleken, aki kész támogatni az itt élő időseket a rendezvényünk által
is.

Reméljük, hogy aki ellőtt, jól érezte magát, és lövőre is eljön
megünnepelni az Idősek Napját.

Az Idősek
N a p j á n a k
támogatói voltak:

Ádámné Enikő,
Almási Lászlóné,
Anda Károlyné,
Andonov Anita ( vi-
rágliget), Balázs
Róbert (Sport bolt),
Bodri Jánosné,
Bon-Bon, Czakó és

Czakó Bt., Cseh Szilvia (Írisz Kozmetika), Csík József, Csikós Mihály és
felesége Erzsike, Csoma Sándorné, Csomósné Kiss Dóra (Goods
Market), Csujokné Dudás Ildikó, Dr. Fincicky Sándorné, Dr. Németh

László, Dr. Rácz Péter, Erki Tibor (Antológia Könyvesbolt), Fekete
Ferencné, Ficzere Pétemé, Filosz Patika (Kecskemét), Fortuna Lottózó,
Földvári Dezső, Galambos László (Autós Csárda), Gulyás Imre, Hajagos
Pálné (Csillag Presszó), id. Madari Istvánné, Id. Veréb Ferencné, Jutka
ABC, Kalócz Helga, Kiskunfélegyházi Pékség, Kiss Istvánné, Kotvicsné
Szász Krisztina (Trend Island), Kovács Jánosné, Kökény Zsolt, Kutasi
Jánosné, Lakitelek Önkormányzata, Lakiteteki Népfőiskola, Lakiteleki
Nők Klubja, Lakiteleki Takarékszövetkezet, László Bernadett,
Lászlóné Erzsike, Losonczy Sándorné, Lovasné Marika, LÖSE,
Magóné Csík Ilona, Magóné HoIló Erika, Magyar Pékség (Arany
Cukrászda), Major Józsefné, Mintál Nóra (Levendula), Mokos
Erzsébet, Mokos Józsefné (Minitex), Molnár Gábor (IT Pavilon),
Monitor Jánosné, Nagy Zoltánné, Nedelen Lászlóné, Német Józsefné,
Orbán Gyöngyi (Döme Büfé), Ország Zoltánné, Papp István és
felesége (Park és Família ABC), Papp Kálmán és családja, Pesti
József (Bakter Pizzéria), Pótári Béla, Pulai Sándor, Pusztainé Bali
Orsolya, S. Kovács Józsefné, Salánkiné Szász Angyal, Sánta Károlyné,
Sári László, Simonyi Péterné, Szabó Istvánné, Szabó Jánosné, Szabó
Lászlóné (Tüzép), Szabóné Torbán Marika, Szentirmay Tamásné,
Szobi Italgyártó Kft., Szűcs Roland (Anna Presszó), Tercsiné Búzás
Ilona, Tombácz Ferencné, Torbán László, Tóth Erika, Varga Józsefné
(cipőbolt), Varga Lászlóné, Varga Nóri (Kozmetika), Vargáné Bodor
Judit, Veréb Ferencné, Veréb Nikoletta, Zoller József.

Köszönjük a fellépőknek, hogy jó hangulatot teremtettek és
emlékezetessé tették ünnepségünket!

A rendezvény lebonyolításánál segítőink voltak: Ország Zoltánné és
Rozsnyói Ákos, köszönjük munkájukat!

Az ebéd elkészítéséhez anyagi segítséget Lakitelek Önkormányza-
tától kaptunk, hálásak vagyunk érte! A finom ebéd elkészítését a Laki-
Gazda Kft munkatársainak, a helyszín és a hangosítás biztosítását
Galgóczy Zsoltnak és Kökény Imrének köszöntük.

A Gondozási Központ valamennyi dolgozójának is köszönjük a ren-
dezvény szervezésében és kivitelezésében nyújtott munkájukat. A
Kézimunka Szakkörös Hölgyek az Idősek Napa alkalmából egy
csodálatos dekorációt ajándékoztak a Gondozási Központ bentlakói-
nak, ellátottjainak. Köszönet érte! Segítőinknek kívánjuk, hogy mindazt
a jót, szeretetet és tiszteletet visszakapják az élettől, amit nekünk nyúj-
tottak és nyújtanak folyamatosan!

Örömünkre szolgált, hogy
augusztus 17-én elfogadta
meghívásunkat Czinege
Edit keramikus. Láthattuk
munkáit,  és az alkotás
örömét lakóink is átél-
hették. Az idős kezek alatt
csak úgy formálódott az
agyag, megszületve jó
néhány alkotás. Köszönjük
Editnek, hogy időt fordított
ránk és bepillantást nyerhettünk a kerámiázás szépségeibe. 

Szívből gratulálunk neki a kitüntetéséhez, és további sok sikert
kívánunk lakóink, ellátottjaink nevében.

Október végén Kegyeleti Emléknapot tartunk
mindazok emlékére és emlékezetére, akik az intéz-
mény megnyitása óta az Idősek Otthonában elhuny-
tak. Várjuk hozzátartozóikat egy közös imára, egy
mécses meggyújtására. A pontos időpontot időben
jelezzük.

Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Móczáné Tombácz Edit mentálhigiénés munkatárs
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IS KO LAI HÍ REK – szer kesz ti: Ola jos Ist ván igaz ga tó

Kedves Olvasóink!
Augusztus végén, a tanévnyitó értekezletet megelőzően
a TÁMOP Mentorháló pályázatának klubfoglalkozásain
hangolódtak rá iskolánk pedagógusai a tanévre. Ebben

az esztendőben különösen is szeretnénk odafigyelni a személyes és
az iskolai környezet tisztaságára, valamint arra, hogy az ismeret-
szerzés, értékelés és önértékelés játékos formáit minél szélesebb
körben alkalmazzuk. Sallainé Győri Csilla és Szelesné Kása Ilona
foglalkozásai ebben voltak segítségünkre. Másnap, augusztus 26-án
Dr. Bencz Zoltán konfliktuskezelési technikákkal ismertetett meg
bennünket műhelyfoglalkozás keretében.

Augusztus 30-án, tanévnyitó ünnepségünkön 57 elsős harangozta be
magát az iskolába. A tanév első napjaiba is jöttek hozzánk új diákok,
jelenleg Lakiteleken 425fő, Nyárlőrincen 183 gyermek jár az iskolába, a
művészeti iskolások száma pedig 177. 

A nyár folyamán megújult az iskolavezetés. A lakiteleki gesztor
intézmény két igazgatóhelyettese Balog Erika és Káré Gáborné lettek.
Munkájukhoz sok örömöt, sok sikert kívánunk!

Tantestületünkben több változás is történt a nyáron: Ettől a tanévtől
kezdve teljes óraszámban Lakiteleken fog tanítani Tőzsérné Ribli
Katalin. Tavaly Nyárlőrincen volt napközis pedagógus, azóta viszont
Lakitelekre költözött Palotás Endre Roland, így ő is iskolánkban folytat-
ja napközis munkáját. Dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó Tiszakécskéről jár
át hozzánk napközis csoportot vezetni. Káré Gáborné igazgatóhelyettesi
megbízása miatt az első évfolyamon osztálytanító lett Kissné Nagy
Krisztina. KasztelnéTigyi Julianna az 5.b osztályfőnökeként magyart
és angolt tanít teljes állásban. A biológia órákat Busáné Kiss Anita
vette át Lakiteleken és Nyárlőrincen is a nyugdíjba vonult Dávid
Sándornétól. Retkes Tibor tanár úr helyére testnevelőt nem tudtunk fel-
venni. Barcsáné Szabó Ágnes kollégánk testnevelés speciálkollégium-
mal rendelkezik, a tantárgyfelosztás átalakításával ötödikeseinknek ő
lesz a testnevelője, és harmadik osztályosaink úszásóráit is ő vezeti. A
lovasoktatásban Salánki Zsolt személyében köszönthetünk új oktatót..
A humán munkaközösség vezetését Varga Melinda tanárnő vette át. 

Hat kollégánk Nyárlőrincen, kettő pedig Szentkirályon is tart órákat –
ez is nehezítette az órarend elkészítését. Minden munkatársunknak
jókedvben, örömben gazdag, szép tanévet kívánok!

A munkaközösséggel egyeztetve sikerült kedvező létszámokat kialakítani
az angol és a német nyelv oktatásához. Minden évfolyamon négy nyelvi
csoportunk lesz. Legtöbb helyen ez 3 angol és 1 német csoportot jelent, két
évfolyamunk van, ahol 2 angolos és 2 németes csoportot tudtunk indítani.
Több évtizedes hagyomány iskolánkban a rendhagyó órák tartása.
Olvasóink közül bizonyára többen emlékeznek arra, hogy vendégünk volt
már Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, Molnár Gergely ( Mr. Jupiter)
bűvész világbajnok, Buda Ferenc Kossuth-díjas költő és sokan mások.
Szeptember 7-én Fülei Balázs zongoraművészt, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője varázsolta el a gyermekeket
Liszt, Bartók és Kodály műveinek bemutatásával, elemzésével. 

Pályázati forrásból kis üvegházat és szerszámtárolót kaptunk, amelyet
a gyakorlókertben fogunk felállítani. Az üvegház révén lehetőség nyílik arra,
hogy ezzel a növénytermesztési móddal is megismertessük a gyermekeket.

Szeretettel várjuk őszi nyílt tanítási napjainkra a kedves szülőket: a
felsősök számára 5-6. évfolyamon október 14-én, 7-8. évfolyamon
október 15-én lesznek látogatható órák. Alsósaink november 10-11-én
tartják a nyílt napokat.

A Lakiteleki Torna Egyesülettel közösen vesz részt iskolánk a Bozsik-
programban. Az U7 és az U9 korcsoport edzője Verebélyi Gábor, az
U11 és U13 korcsoportba tartozókkal Tóth Sándor foglalkozik.

Megkezdődött a tanév a kecskeméti Németh László Gimnázium és a
Népfőiskola által közösen működtetett lakiteleki tagozat felnőttoktatási
képzésen is. Idén 11. és 12. évfolyamos diákjaink vannak. Szeretettel
várjuk azokat, akik még csatlakozni szeretnének a képzéshez!

A napokban kaptunk értesítést arról, hogy a 2014. évi 1%-os
adófelajánlásokból 286 551 Ft-ot utal át az iskolai alapítvány
számlájára az állam. Köszönjük szépen mindazok támogatását,
akik segítségével alapítványunk támogatni tudja az iskolában
végzett nevelő-oktató munkát. 



K A TO  L I  K U S  É L E T – S z e r  ke s z  t i:  B agi  Fe  r e n c  p l é  b á  no s

„Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket.”
(  Zs. 89. )
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A toronyóra a földi időt mutatja és az örök
időre figyelmeztet!

Molnár Gyula
adományaként

toronyóra került a
katolikus temp-
lom tornyára.

Szeptember 6-án
10 órakor ünnepi

szentmisét 
celebrált 

Süveges István
kanonok, 

kerületi esperes,
Lajosmizse
plébánosa a 

katolikus 
templomban.

A szentmise kezdetén a hívek és a papság kivonult a templom elé,
ahol Süveges István megáldotta az új toronyórát. A templomban Olajos
István a tanévnyitó szentmise alkal-
mából a gyerekeket és szüleiket
köszöntötte, majd köszönetet mondott
Molnár Gyulának, hogy adományával
toronyóra kerülhetett a lakiteleki kato-
likus templom tornyára.

A toronyóra, ami minden negyed-
órában üt, nemcsak a templomnak, de
az egész településnek ékessége lett... 

A lakiteleki katolikus hívek köszö-
netét kifejezve Olajos István díszok-
levelet adott át Molnár Gyulának. 

A toronyóra adományozója: 
Molnár Gyula 

a Lakitelekért Emlékérem tulajdonosa.

Az egyháztanács elnöke díszoklevelet adott át Bagi
Ferenc plébánosnak is, aki 25 esztendővel ezelőtt,

1990 szeptemberében kezdte meg szolgálatát
Lakiteleken.

Süveges István szentbeszédében örömét fejezte ki, hogy a
lakitelekieknek ezentúl lesz egy közös órájuk, ami sokaknak jól
láthatóan jelezni fogja az időt, az idő múlását. – Az óra egy jel a torony
magasán, ami a földi idő fontosságára figyelmeztet benneteket.
Ahányszor felnéztek a toronyórára, mindig jusson eszetekbe: tisz-
ta-e a lelkem, ha most érne véget az idő, mi lenne az örök sorsom
– mondta az idő múlása és az örök élet kapcsán.

A szentmisén Rózsa Szabina elszavalta Zrínyi Miklós: Az idő és a
hírnév című versét, végül pedig Szőke Ferenc karnagy kürtjátékában
gyönyörködhettünk.                                                      Varga Zoltán

Szőke Ferenc karnagy

Süveges István kanonok, kerületi esperes, lajosmizsei plébános, 
Bagi Ferenc lakiteleki plébános és a ministránsok 

a toronyóra megáldásának pillanataiban.

„Amit tehát Isten 
egybekötött, azt ember

szét ne válassza!”  
( Mk. 10.9 )

Boros Rebeka és 
Hegedűs Richárd
szeptember 12-én
kötött házasságot
templomunkban. 

Isten éltesse őket!

Kilyénfalviak Lakiteleken
Szeptember elején és közepén is vendégeket köszönthettünk

Gyergyókilyénfalváról. 
Augusztus 29-től szeptember 3-ig Lakiteleken tartózkodott 

András Gyula és András Lenke, akik Varga Zoltán vendégei voltak.
Szeptember 17-20. között Lakiteleken volt Fejér Lajos plébános és
Gál Ernő Kilyénfalváról, akik Bagi Ferenc plébános vendégei voltak.



R E  F O R  M Á  T U S  É L E T  – SZER KESZ TETTE: KÓKAI GÉZA lelkész

„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az
igaz.” (Zsoltárok 55:23)
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Egy új sorozatot szeretnék e lap református hasábjain
elindítani, mely minden alkalommal olyan egyszerűnek
tűnő kérdésre keresi a feleletet, ami talán mégsem
olyan egyszerű, de bizony soha nem mertük eddig
megkérdezni, pedig érdekelne minket a válasz.
Remélem, a kedves olvasók épülésére szolgálnak e
sorok, a kérdések, s még inkább a válaszok. Íme, az
első kérdés:

MI AZ A LELKIGONDOZÁS?

A kifejezés magában hordozza a jelentést: a lélek
gondozása, mely olyan személy által történik, aki nem
pszichológus, de mégis valamilyen szinten hozzáértő.
Ilyen például a lelkipásztor is. A lelkigondozás alapja a
beszélgetés, ahol egy-egy problémára, életkérdésre
vagy éppen válságra keresnek választ, pontosabban a
lelkigondozó elsegíti beszélgető társát a saját
megoldásához, teszi ezt úgy, hogy közben Isten feleltére
is rámutat.  

Tudom, hogy napjainkban nagyon sok lelki problémá-
val küszködünk. Nem vezet célra a bezárkózás,
elzárkózás, a gondok szőnyeg alá való besöprése, mert
ezek hosszútávon belülről mardossák a lelkünket, s
előbb-utóbb komoly fizikai betegségekhez vezetnek.
Ezért fontos problémáinkat, nehézségeinket, fájdal-
mainkat megbeszélni és megosztani, s megkeresni
Isten válaszát az adott helyzetre. Erre kínál lehetőséget
a parókia, melynek ajtaja mindenki előtt nyitva áll.
Mindenkit szeretettel várok lelki beszélgetésre,
lelkigondozásra is. Előre lehet, és érdemes is egyeztetni
időpontot, a 76/449-169-es vezetékes vagy 30/7498578-
as mobilszámon. Mindenkit szeretettel várok! Legyen
egészséges a lelkünk!                 

Kókai Géza

ALKALMAINK: 
Minden vasárnap 9 órakor Lakiteleken, 

11 órakor Nyárlőrincen, 
a hónap első vasárnapján 8 órakor Tiszaalpáron

van istentiszteletünk, 
valamint Lakiteleken és Nyárlőrincen 

családos istentiszteletünk van!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk Benneteket a gyermek
istentiszteletekre! A hónap első vasárnapján
tartott családi istentiszteletek kivételével nektek
külön alkalmat tartunk. Lakiteleken vasárnap 9
órakor a templomban gyülekezünk, szülei-
tekkel, nagyszüleitekkel, családotokkal
közösen kezdjük az istentiszteletet, majd onnan
együtt folytatjuk utunkat a gyülekezeti terembe.
Nyárlőrincen szombaton 10 órára várunk titeket
az imaházunkba. 

Az év témája az ősatyák, név szerint
Ábrahám, Izsák, Jákób és József. Életük kap-
csán rengeteg új helyet fedezhetünk fel, izgal-
mak sorát élhetjük át. Hárán városából indu-
lunk, megmásszuk a Mórijjá-hegyet, lencsét
főzünk, Egyiptomba utazunk, álmot fejtünk és
még sorolhatnám. Ha kedvet kaptatok mind-
ehhez, gyertek bátran. Óvodást, iskolást, min-
denkit szeretettel várunk!

Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok
nektek, hogy jó dolgotok legyen! (Jer 7:23)
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Sárközy Péter Alapítvány 
a Biokultúráért Konferencia 

a Népfőiskolán
A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért 2015.

szeptember 4-én, a lakiteleki Népfőiskola Kölcsey
ház dísztermében rendezte meg XIII. Tudományos
Emlékülését. Az emlékülés kapcsolódott a Kárpát-
medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ)
közgyűléséhez.

A tudományos üléseket minden évben egy-egy
témakör köré csoportosítjuk. Mivel napjaink egyik leg-
nagyobb problémája az élelmiszerekben rejlő veszé-
lyek, ezért idén a „Bioélelmiszerek” témakörét
választottuk.

A rendezvény fővédnökei dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter (immár ötödik alka-
lommal), Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a
Magyar Gazdák Országos Szövetségének
(MAGOSZ) elnöke és Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola
Alapítvány elnöke voltak. A Sárközy Péter
Tudományos Emlékülés levezető elnöke dr. Solti
Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
kuratóriumi elnöke volt.

A kétnapos, két önálló rendezvényből álló
eseményen több mint 90 fő vett részt. A számos
magyar gazdálkodó, kutatási és oktatási szervezet
képviselőin kívül a Kárpát-medencei Öko-
gazdálkodók Tagszervezeteinek képviselői is
részt vettek az emlékülésen. Tehát a Kárpát-
medence szinte minden tájegységéről érkeztek
vendégek: Magyarországról, Muravidékről,
Délvidékről, Erdélyből, Székelyföldről, Kárpát-
aljáról, Felvidékről, sőt, még a Kárpátokon túli
területekről, Moldáviából is.

Az előadók közül kiemelném Tóth Adrien
előadását, aki a Népfőiskola Biokertészetének
bemutatása után megtekintették a biokertészetet.

Tóth Adrienn agrármérnök, a Népfőiskola bio-
kertészetének vezetője, „Vendéglátás bio módon:
Bemutatkozik a lakiteleki Népfőiskola biokertészete”
címmel tartott előadást, melynek során elmondta,
hogy az ő biokertészetük még gyerekcipőben jár, alig
két éve alapították, de eddig igen kedvezőek a
tapasztalataik és komoly terveik vannak a biok-
ertészet biogazdasággá való fejlesztésére, az infra-
struktúra megújítására. A prezentációban továbbá
ismertette a biokertészet jelenlegi működését,
munkájuk eredményeit. Azelőadó kiemelte azt a
segítséget, amit Nemes Mátyás fölöpjakabi
biogazdától kapott, aki alapítása óta nyomon követi a
lakiteleki biogazdaság munkáját.
Forrás:http://sarkozybio.hu/sarkozy/emlekulesek/2015.ht

A XV. LAKITELEKI FILMSZEMLE 
filmjei voltak:

2015. szeptember 21. (hétfő)

A Szemle megnyitója, versenyfilmek
vetítése: 10. A rajzoló, 15. Szüleim
emlékére, 6. A vers ereje – Kádár félelme, 5.
Séta a rimaszombati temetőben, 46.
Hagyaték, 38. A madármentő pusztadoktor,
59. Boldogasszony zarándokvonat 2015, 66.
Kicsi Klájd és a nagyvilág 1-2., 55. Az ötödik
ajtó17. Szenesek, 43. A Székely Nemzeti
Tanács 10 éve, 13. Teremtés (Bada Márta
festőművész), 32. Édes Erdély, itt voltunk, 7.
Az Őrség kincsei: Lápok, 4. Olyan nem volt
senkinek a világon, 2. Szeptember katonája,
23. A szendiszűcs
2015. szeptember 22. (kedd)
Versenyfilmek további vetítése: 30.
Szondi legendája, 27. Bar, 24. Aranymetsző,
41. Ukrajna újratöltve – A hibrid háború, 12.
Keretbe zárt világom, 28. Lélekfa, 44. A
csíksomlyói Salvator kápolna, 11. Eszter-
lánc. 45. Tábori levelezőlapok Erdővárosból

2015. szeptember 23. (szerda)

KÖLCSEY HÁZ – Díjkiosztó ünnep-
ség, a díjnyertes filmek vetítése.

A Szenesek és az Édes Erdély, itt voltunk
című film nyerte meg a Lakiteleki
Filmfesztivált. A Szenesek a sepsiszent-
györgyi Vargyasi Levente és Kinda István
filmje. A tavalyi nyertes film is az ő munkájuk
volt. Akkor mészégetők, ezúttal pedig
faszénégetők fáradságos munkájába
engedtek bepillantást. Az erdélyi Erdőfülén
forgatták filmjüket, két hetet töltöttek együtt
az erdő mélyén boksáikat (vagy ahogy a
filmben mondták: baksáikat) építő
emberekkel.
Az Édes Erdély, itt voltunk című filmet
Csibi László rendezte, aki
Székelyudvarhelyen él. A második
világháború idején hozott második bécsi
döntést követő időszakról szólt a film,
bemutatva Észak-Erdély visszacsatolásá-
nak  egyes körülményeit. 
A Lakiteleki Filmszemle harmadik
„dobogósa” A szendi szűcs című film lett.
Ezt a szombathelyi Boros Ferenc és
Horváth Zoltán forgatta. Ötszázezer forintos
díjat érdemeltek ki.

A Népfőiskolán október 1-jén átépítési munkálatok
kezdődnek, melyről folyamatos hírt adunk.

Az Uszoda nyitva tartása  – 2015

Hétfő Zárva
Kedd 10 – 22 óráig
Szerda 10 – 22 óráig
Csütörtök 10 – 22 óráig
Péntek 10 – 22 óráig
Szombat 10 – 22 óráig
Vasárnap 10 – 22 óráig

Változatlan áron várjuk kedves vendégeinket továbbra is
a Népfőiskola termál fürdőjébe! 

Minden páratlan hét vasárnap  15.00 és 17.00 órakor 
VÍZI TORNÁVAL kedveskedünk vendégeinknek!
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Helytörténet, néprajz
SZIKRA PUSZTA MÚLTJA 3. rész

V E R E M H Á Z A K  FA LVA

Az Árpád-kor falvai mai szemmel nézve igen kicsinyek voltak.
Egymástól nagy távolságra 50–100 méterre 10 legfeljebb 20 lakóhely állha-
tott. Ez utóbbi „nagyfalunak” számított. A körülbelül 5 x 3 méter
alapterületű kunyhók elhelyezkedése a gazdálkodásnak megfelelően
alakult. Az állatok enyhelyei cserények, karámok és a háztartás külső
építményei a féltetővel védett sütő-főző kemencék, elszórtan helyezkedtek
el. A derékmagasságig földbe ásott veremház tetőszerkezetét ágasfákra
fektetett szelemen gerenda tartotta. Az épületet náddal, földdel fedték,
belső fűtő-főző kemencéiket a bejárattal szembe tapasztották.
Tiszaalpáron a Templomdomb mellett egy Árpád-kori falurekonstrukció
látható melyet Pintér László és Lisztes János épített meg.

Szent István törvényei közt a vallásos életre térítés kiemelt fontosság-
gal szerepel. „Tíz falu építsen egy templomot, amelyeket két telekkel, s
ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és
két tehénnel, harminc aprómarhával.” … vasárnaponként … „minden
ember, nagyja és apraja, férfija és asszonya mind templomba menjen,
kivéve azokat, akik a tűzhelyet őrzik.” … ha … „Valaki pedig konokul
hátramarad, csapják meg és kopaszszák meg.” Felsőalpár egy 1341.
november 20-án kelt peres okirat szerint, melyben Pósa fia Nána az
apátságtól ősi jussként követeli vissza birtokait, már templomos falu volt.
Az 1528-ban készült, Magyarország első fennmaradt részletes térképe,
Lázár-deák mappája Felsőalpárt és déli szomszédját Alsóalpárt templo-
mos helyekként tünteti fel, Alparfelse és Alparalso néven.

Az Árpád-kori Felsőalpár határ

Felsőalpár apátsági javai már „kegyes szívű” I. Géza királyunk idejében
„nagynak és szélesen kiterjedtnek” találtatott. Hornyik János (1861-66) a
Tiszántúlra átnyúló birtokrészbe sorolta a mai Bög 11015-, és Kerekdomb
6599 holdas egykori pusztáit is. E roppant terület Felsőalpár többi részével,
8777 holddal összesen 26391 holdat tett ki. S közigazgatási okleveleiben
számos helynevet őrizett meg.

Győrffy György gyűjtésében:
Apra – az alpári határban említett domb (1341)
Bocz(telek), Bozthelek – halastavas hely (1276) + elveszett apátsági birtok
(1489)
Chopchel – domb az egykori Ugh határában (1330)
Hucuér, Ug-ér – Tisza oldalága Ság, Kürth, és Ugh környékén (1075)
Ete – település Felsőalpár környékén (1266)
Görög-rév – tiszai átkelő Felsőalpár
határában, később Török-rév (1200 körül)
Haraszti mocsár – helye az alpári határban
ismeretlen (1341)
Katasacal – Felsőalpár dombja, helye
közelebbről ismeretlen (1341 és 1488)
Kesekun, Keskeny – az apátsági Ság birtok
határpataka (1075, 1217 és 1327)
Kukenzegh, Kökényszeg – hely valahol
Alpár határában (1341)
Nandirdi, Nándord – nándor = bolgár, füzes
erdő Felsőalpártól északra (1075 és 1217)
Sorul, Saruly – domb Ság határában (1075
és 1217)
Ság – elpusztult falu a Tisza partján, 1876-tól
Ságpuszta Ug és Kürt között (1075 és 1330)
Sedfeu, Sédfő – hely, gazdasági központ (?)

az alpári határban (1341)
Szil, Scilu pisc. – halastó Ság határában (1075 és 1488)
Tener Ere, Tenyérere – halastó a nándordi birtokon (1037 és 1246)
Tergudi, Tegerdi – Felsőalpár határában említett facsoport ((1075 és 1217)
Thetemes, Tetemes – az alpári határban „kiemelkedés” (1341)

A mellékelt évszámok az idézett oklevelek keletkezésének idejét mutatják.

Hornyik János adatai
Apátsági halastavak:

Egres-tó – „neve az alpári határban kiveszett”
Feirton, Fehértó – „mely név ma már nem él az alpári határban”
Halastou, Halastó – „Bodvány egy része, melben mindig van hal, midőn vize
nincs kiapadva”
Horgas-tó – „ma Görbe-ér, a Tisza felől a Varjú-hát nevű dombot hasítja”
Hosiouer, Hosszúér – „ma már nem található.”
Kektou, Kéktó – „valószínű a mai Kuczkó, a Tisza kanyarulata a Szikra csár-
da mellett”
Kustiza, Kistisza – „a szikrai kanyarulat a Holt-Tisza régi medrében”
Surchuer, Sark-ér – „ma már nem található”
Sokord, Csokord – „Korcsolyás-tó a Tökös-tó alatt, a lakiteleki csőszház mellett”

„Tiszára dűlő részei”: 
Szék-hát – „felső részen a kerekdombi határon”
Varju-hát – „ugyanott a Tisza felől”
Görbe-ér – „a Varjú-hát nevű emelkedést hasitja”
Lapát-ér – „Varjú-hát közelében.”
Gémes – „a rét java, hol legszebb nád terem”
Lepény-tó – „Gémesnek Tisza felöli része”
Tökös-tó – „ vizitök levéllel van födve nyaranta, innen veszi nevét, ki nem
apad soha”
Csurgó-ér – „föntebbi mellett a Tiszába ömlik”
Durma –„Tisza felöl Úgh helység átellenébeni hajlatánál”
Bódvány – „a holt Tisza fölött”
Kajánkó – „Kecskemétről a Gát-ér medrét Tiszáig folytatván, Tasi gátján a
Tiszába ömlik”
Csikós-hegy – „a szentlörinci határvonalon egy dombhát”
Kuckó – „a Tiszának igen hirtelen kanyarulatánál a szikrai korcsma mellett”
Kerektó – „most is megvan a Bódványban”
Hármas-ér – „a holt Tisza mellett”
Szikra – „hol vendégfogadó és kirakóhely van épületfák, malomkövek stb. számára”
Lakitelek – „Bódvány és Korcsolyás fölött, mely 200 év előtt Lak-alj nevet viselt”

E nevek jelentős része idővel elfelejtődött, létezésüket levéltárak
polcain őrzött oklevelek bizonyítják. Néhányra még emlékeznek
Lakitelek idősebb lakói, s egy részük régi térképeken is fellelhető.

Lisztes János

Jó nádasok a Kis-réten és a Nagy-réten
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Elindultunk a Bozsik programban

Sikeres szezon kezdésnek bizonyult a szeptember a lakitele-
ki labdarúgás életében. A Lakiteleki Torna Egylet az eddigi
három korosztályos csapata mellett, újabb három korosztállyal
(U7/U9/U11) lépett be az OTP Bank Bozsik Gyermek
Labdarúgó Programba. Az egyesületi program mellett, sikerült
megegyezni Olajos István iskolaigazgatóval így az intézményi
Bozsik programban is szerepelhetnek a lakiteleki labdarúgók.

A 2015/16-os bajnokságban az utánpótlás csapataink
kiválóan teljesítenek, mind a két csapat veretlenül áll a
dobogón bajnokságukban. 

Sajnos a felnőtt csapat szereplése viszont nem a
legfényesebb a szezonban, hat mérkőzésből kettőt sikerült
megnyerni négyet viszont elvesztettünk így a tizenegyedik
helyen állunk a tabellán.

Eredmények (felnőtt):
2015.09.20.
LAKITELEKI TE –  PÁLMONOSTORA SE 0 - 3
2015.09.12.
HELVÉCIAI SE – LAKITELEKI TE 4 - 0
2015.09.06.
LAKITELEKI TE – HETÉNYEGYHÁZI SC 1 - 4
2015.08.29.
DUNA ASZFALT TVSE II. – LAKITELEKI TE 0 - 2
2015.08.23.
LAKITELEKI TE – LAJOSMIZSEI VLC 3 - 0
2015.08.15.
IZSÁKI SÁRFEHÉR SE – LAKITELEKI TE 2 - 1 

A fáklyát tovább kell adni, tovább kell vinni!A fáklyát tovább kell adni, tovább kell vinni!
Van olyan éles határvonal, amikortól gyermekünk felelõssé válik tetteiért? Van

olyan csodás pillanat, amikortól a szülõk kívülálló megfigyelõként tekintenek gyer-
mekük életére, és vállukat rándítják, hogy „ez úgyis az õ életük“ és nem éreznek
semmit? 

A 20-as éveimben járva egy kórház folyosóján állva vártam, hogy orvosok
néhány öltéssel összevarrják a fiam fejét. Azt kérdeztem, „Mikortól nem aggó-
dunk?“ A nõvér azt válaszolta,  „Amikor már túl lesz a baleseten.“ Édesanyám csak
némán mosolygott.

A harmincas éveimben egy osztályterem kis székén ülve azt hallgattam, hogy
az egyik gyermekem folyamatos locsogásával hogyan zavarja meg az órát és
közben hogyan lépdel a „rendszámtábla-gyártó kisiparosi“ álma felé. A tanár
mintha a gondolataimban olvasna mondta, „Ne izguljon, mindannyian átesnek
ezen, késõbb hátradõlhet, ellazulhat és élvezheti a társaságukat.“ Édesanyám
ekkor is csak némán mosolygott. 

A negyvenes éveimben rettenetes sokat vártam, hogy végre megcsörrenjen a
telefon, hogy hazaérjen az autó, és kinyíljon a bejárati ajtó... Egy barátomtól ezt
hallottam, „Önmagukat keresik. Ne aggódj, néhány éven belül abbahagyhatod az
aggódást. Felnõtté válnak.“ Az édesanyám csöndesen mosolygott. 

50 évesen elegem lett a beteges, fáradt és védtelen énembõl. Még mindig
aggódtam a gyermekeim miatt, és ehhez hozzájött egy új ránc is. Nem tudtam
eltüntetni. Az édesanyám csöndesen mosolygott. Továbbra is magamat okoltam a
hibáikért, lesújtott az elégedetlenségük és lehangolt a csalódásuk. 

Ismerõseim azt mondták, hogy amikor megházasodnak a gyermekeink akkor
véget ér az aggódásunk és élhetjük a saját életünket. El szerettem volna hinni, de
ilyenkor elõjött bennem édesanyám szeretõ mosolya és egyre sûrûbben ismételt
kérdése, „Haloványnak látszol. Rendben vagy? Hívj, amint hazaérsz. Rossz a
hangulatod?“

Létezik, hogy a szülõket egy teljes életnyi aggódásra ítélték? Az aggódást
fáklyaként adjuk tovább, mely aztán bevilágítja az emberi gyengeség és az
ismeretlentõl való félelem útvonalát? Az aggódás átok vagy épphogy áldás, mely a
magasrendû élõlénnyé tesz minket? 

Az egyik gyermekem az utóbbi idõkben aggódva esett nekem, hogy, „Hol jártál?
3 napja hívlak és nem vetted fel. Aggódtam...“

Boldogan mosolyogtam.  Megkapta a fáklyát! ...                                      

2015   szeptember – október

„Minél jobban hiszel kiválasztott célodban és abban, hogy elérheted
azt, annál biztosabb lehetsz, hogy így fog történni.” Shakti Gawain

„A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt
csinálja, amihez kedve van.“

„A boldogság a születése percében a legnagyobb.“

„Fák,csillagok,állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet.
tûz,víz,ég s föld s minden istenek: eressétek, akiket szeretek!“

„Ami fél, azt ne fogadd, egészet akarj, és egészet adj!”  Ady Endre

„A ravasz beszéd s a tettetett külső ritkán párosul az emberséggel.” 

„Mindenben van valami szép, csak nem mindenki látja.”   Konfuciusz

„Akinek nyerő kártyái vannak, mindig tisztességesen játszik.“ Wilde

„Ha két ember mindig ugyanazt mondja, az egyik felesleges.“ Oakwood

„A nevetés félelmetesebb fegyver, mint a kard.“ Lina Wertmüller 

„Ha kétségeid vannak, légy magabiztos.”  A. Bloch

Házi praktika! 
Joghurtcsoda

Édességnek 2 gyümölcsjoghurt-
ba tegyünk apróra vágott  idénygyümölcsöt, déli-
gyümölcsöt,  befõttet vagy almát almát (tetszés
szerint!); egy fél csomag áttört túrót.  5 kávéskalál
zselatint 1 dl lobogó forró vízben elkeverünk  és a
masszához öntjük. (Ha kell, ízesítsük vaníliás-
cukorral, fahéjjal.) Egy tálat kirakunk babapiskótával,
majd beleöntjük a keveréket. Lehûtjük. 
Díszítsük citromkarikával...
Megdermedés után tálcára borítjuk, szeleteljük.

Lakiteleki Torna
Egylet hírei –

szerkeszti: Verebélyi Gábor
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Magántörténelem
Újrakezdtük, felújítottuk a sorozatunkat a fenti címmel. A régi, rendszeres

Lakiteleki Újságot olvasók nagyon jól ismerik, tudják, hogy évekkel ezelõtt
nagy sikere volt ennek a sorozatunknak. Felhívtuk a figyelmet, kértük,
hogy kapcsolódjon be bárki! Meséljen! Hozzon képet, ossza meg velünk
a saját, a felmenõi, a szerettei, ismerõsei emlékeit! Mi boldogan köz-
zétesszük,  bemutatjuk az olvasóknak a közös ismerõsöket, az elfeledett
községbelieket! (Lemásoljuk, lefényképezzük, s azonnal visszadjuk! )

Minden történetben emberek, sorsok, lelkek jelennek, „elevened-
nek“ meg. Egy-egy család tagjait őrizzük meg a múltnak – egy
pókhálófonálnyi szálon.... Mert mit ér ez ahhoz képest, mint amenny-
it egy emberi élet jelentett, amennyit ért? Érző, szerető, gondoskodó,
felelősségteljes nők és férfiak állnak mögötte, akiknek élete, szorgos
munkája tartotta fent a NEMZETÜNKET, a HAZÁT!

Sokakat érdekel mások élete, sorsa, történelme, hiszen valamennyi
életút, magántörténelem tanulságos, értékõrzõ, olykor szórakoztató,
máskor pedig könnyeket elõcsalogató. A történelem vihara minden
embert másként érintett! A háború, a nélkülözés, a kisemmizés, a közös
sors – sokak közös történelme – mégis egyedi, egyénre szabott, hiszen
mindenkit másként  érintett, más-más erővel sújtott... Minden emlékezõ
a saját életkörülményeiben élte meg azt – másként. Ez nyilvánvaló! A
sok szomorúság ellenére sem volt mindig sötét és keserű a világ!

A Lakiteleki Újság szerkesztõségébe várjuk továbbra is azokat a
fotókat, írásokat, beszámolókat, amelyek bármilyen régi emlékeket õriz-
nek, MAGÁNTÖRTÉNELMEKET, hogy megoszthassuk az olvasókkal!! 

Most a lakiteleki elszármazottól, Molnár Gyulától kapott fényképek
alapján vallatjuk a múltat. (A templomórnák adományozója!)

Nagyon sokan ismerik a képen láthatók leszármazottait, sokan élnek ma is itt
közöttünk; bár M. Gyula Pesten él a hosszú németországi dolgos évek után.

Nézzük csak, kik is ők?
Beszélgetésünk során felidéztük a Roza család tagjainak lakhelyét is.
– B.Tóthné Roza Anna – anyám keresztanyja – a dédnagypapa mellett ül.
Két gyerekük volt, B.Tóth Sándor, aki korán fiatalon meghalt. Alpáron (utólag
kiderült személytévesztés révén) egy báli mulatság után megkéselték, bele-
halt. Huga, „Panci“, Lajkóné  volt. Lányuk, „Baba“, a mai napig a B. Tóth

házban él  a Kossuth és az Arany János
utca sarkán.    

– A fénykép hátsó álló sorában, középen
valami „egyensapkában“ áll Roza Mihály,
az ő felesége volt a Bábaasszony, (Ángyi-
ka néni).  Az elmondások szerint Ő segí-
tett engem is a világra. Harmat Gyuri
(később Hermann) az unokája a Roza
Mihályné bábaasszonynak. Nagyon sok
lakiteleki született az ő segítségével. 
(Van egy bábakönyv, melynek születési
sorában sok-sok lakiteleki ismerős fel-
lelhető. Hermann doktor azt ígérte nekem,
meg is kapjuk annyi időre, hogy betekin-
tést nyerhetünk a „titkok könyvébe“! :)

– Ha a képpel szembe nézünk, Roza
Mihálytól balra Roza András (volt
csendőr) látható, az ő fia Roza Imre. Imre
Valival együtt a Vörösmarty utca és a

Széchenyi krt. óvoda felöli oldalán lakott (a mai Novák-féle házban); Tasi
Pali bácsi  (kovács műhelyes házával szemben, ) az úgynevezett Százdi-
féle sarokházban. 
– A fényképen elől ülő két személy közül Roza István (öltönyös fiú) lánya
Roza Panni, Szabó Tamás anyukája, aki az Ady E. utcában lakik.  
A fehér inges Roza Pál.

– Apámék a Vörösmarty és a Petőfi utca sarkán lévő házban laktak, daráló-
sok voltak; az anyai nagymama a kép jobb oldalán ül; Szabóné, Roza
Mária.
– A házunk a I. utca 22. sz. alatti saroképület volt, a Petőfi utca irányában
volt a daráló; külön bejárattal. – A múlt század elején még számozott utcák
voltak Lakiteleken. Az új óvoda előtti Széchenyi krt nem volt lekövezve, neve
se volt; mögötte szőlős terület húzódott. Csak a 60-as években kezdtek arra
építkezni.  Tehát az I. utca a mai Petőfi utca volt, II-es a mai Béke, III. a mai

Kossuth utca számot viselte. A Vörösmaty utca a X. utca
volt! 
– Most, hogy az emlékezet tarisznyájáról lepiszkáltuk a
zárat, még azt is jelzem, nem falu az, amelyiknek nincs
„saját“ gólyája! – sóhajt fel M. Gyula. – Nem tudom, mi
okból nem fészkel itt gólya! Nagymamámnak valaha volt
egy kis szőleje, lent az un. Tökfaluban. Ma már beépült,
átalakult, a szőlőnek nyoma sincs. Nemcsak azért kedves
gyerekkori emlék ez a szőlős terület, mert amikor

Nagymama észlelte, hogy Gyuszika unokája
szereti a korai, úgynevezett vajalmát, akkortól
kezdve abból az almából nem került eladásra
semmi. No, meg korán érő saszla szőlő is volt.
Hanem a Nagymama-szőlőjének végében volt
egy öreg fa, és annak a tetején fészkelt egy
gólya. A szőlőterület lefelé nyúlt a kisrét
irányába, időnkét, ha  a Tisza holt ága kiöntött, a
szőlőterület egy része víz alá került. Ebben a
vízben tanyáztak a békák, melyekből a gólya-
család igen jól lakmározott...

S előtörnek az apró emlékek, melytől olyan széppé válik
minden történet! Emberivé! Ilyenkor a régi lakók is jelen
vannak, akik szép csendben elvésztek a feledés
homályában.... mint az őseik, s azok ősei....; ami az
élet rendje! De mi mégis emlékezünk!... Czinege Edit

A képen láthatók: Középen: Roza András és Roza Andrásné Fodor Mária. 
Előttük ül: Roza István és Roza Pál ( a katonai képen is ő látható).
Ül a kép bal szélén: B. Tóthné Roza Anna; a másik oldalon: Szabó Lászlóné Roza 
Mária (Molnár Gyula nagymamája).
Állnak (balról): Roza Erzsébet, Roza András csendőr; Roza Mihály talán vasutas, az ő
felesége volt a bábaasszony! Mellette Roza József csendőr, a jobb szélen: Roza Tera.

Roza András és 
Roza Andrásné Fodor Mária

Roza Pál
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AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“  tanácsa 
KIVEGYEM,  VAGY MEGVEGYEM?

Lakni kell valahol, de mindig nagy
dilemma, hogy kell-e, érdemes-e be-
ruházni egy saját ingatlanba, főleg
akkor, ha ez hosszú távú eladósodást
jelent. A devizahitelek felívelő korszakában mindenki vett,
hiszen minimális önerővel (volt ahol önerő nélkül!) a bérleti
díjjal megegyező vagy azt épp, hogy meghaladó havi
törlesztő részlettel lehetett lakáshoz jutni. Aztán ahogy
kipukkadt a lufi, óvatosabbak lettek a vásárlók. Nézzük mi a
helyzet ma, amikor az árak felfelé ívelnek és ismét kedvező
hiteleket lehet felvenni.

– Venni, vagy bérelni? 
– A kérdés két okból is aktuális. Egyfelől az alacsony jegy-

banki alapkamat miatt, ami most csak 1,35 %. Ez arra
sarkallja a befektetésben gondolkodókat, hogy bankon kívüli
eszközökbe, például ingatlanba tegyék pénzüket. A másik
ami miatt a vásárlás időszerűvé válhat az a hitelek alacsony
kamata, aminek oka szintén az alacsony alapkamatban
rejlik. És meglehetősen kedvező lehetőséget teremt a vásár-
lásra akkor is, ha nincs meg a kiválasztott ingatlan teljes ára.

Nézzünk egy példát! Egy átlagosnak mondható 1 plusz 2
fél szobás lakás bérleti díja havonta 130.000 Ft, a vételára
16.000.000 Ft. Ha a havi kiadásokat nézzük, akkor a hitel
kedvezőbb, hiszen az említett alacsony kamatok miatt akár
70.000 forintos törlesztő is lehet. Persze ehhez szükség van
önerőre is, legalább 30 százalékra. A fennmaradó 11.200.000
forint megszerezhető hitelként.

– Az önrészen kívül azonban egyéb költségek is vannak
induláskor, akár bérletről, akár hitelről beszélünk. Mikor
mennyire mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk?

– Albérlet esetén a kaució az, amivel mindenképpen szá-
molni kell, ez általában két hónap vagyis jelen esetben
260.000 forintot kell letennünk az első havi díj mellé. A hitel-
nél, aki ügyesen választ és kihasználja a bankok akcióit
minimalizálhatja a hitelfelvételi díjat. Ami viszont min-
denképpen megjelenik az ügyvéd munkadíja és a földhi-
vatali eljárás díja, ami összesen 100.000 forint körül van.
Emellett vásárlásnál 4% (640.000 Ft a példánkban említett
16 milliós lakás esetén) illeték, amelynek alapja
csökkenthető az adott évben eladott ingatlan eladási árával.
A vásárlás tehát nagyobb egyszeri költségekkel jár.

– Igen, ez a helyzet, ha csak a kiadást nézzük és azt nem
vesszük figyelembe, hogy a saját  ingatlan biztosabbá,
kiszámíthatóbbá teszi egy család mindennapjait.

– A kiszámíthatóság és a hitel összefér? Az elmúlt
időszakban sok probléma származott a deviza-
hitelekből.

– Joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogy a hitel
törlesztő részlete vajon mennyi ideig marad kedvező.
Fontos tudni, hogy ma már a bankok kínálatában egyre
több fix ajánlattal is találkozhat, vagyis a futamidő végéig
garantált törlesztővel vállalhatja az ingatlan vásárlást, ami
biztonságot, kiszámíthatóságot jelent. 

Aki tehát ettől tart, az kereshet olyan hitelkonstrukciót,
ami kiszámíthatóvá teszi a hiteles éveket.

Fehér Sára Ingatlan referens
Mobil: +36-30-577-1699                +36 30 206 2458

fehersara@gmail.com

Menzareform-
helyzet Lakiteleken

Tóthné Balla Mária a Laki-Konyha Kft
ügyvezetője a következő tájékoztatást
küldte el szerkesztőségünkhöz azzal a
kéréssel, hogy tegyük közzé: 

Tisztelt szülők, hozzátartozók,
lakitelekiek!

Mint mindenki értesülhetett a médiák-
ból, 2015.szeptember 1-jével életbe lépett
a legújabb közétkeztetési rendelet.
Tapasztalatom szerint tartalmát, egyes
pontjait túlkommunikálták és rosszul.
Kihegyeződött és leszűkült a napi étrend
sótartalmának drasztikus csökkentésére.
Az előírt sótartalom valóban gyenge pont-
ja a rendeletnek, de a legtöbb előírása a
gyerekek és az idős emberek egészségét
védő előírások. 

Ezek közül a legfontosabbak:
– több rostban gazdag étel (zöldség,

gyümölcs, teljes kiőrlésű pékáru)
– több kálcium tartalmú étel (tej és

tejtermékek)
– ételkészítésnél csak minőségi nyer-

sanyagokat lehet felhasználni (friss, ala-
csony zsírtartalmú hús)

– korszerű konyhatechnológia
bevezetése (zárt térben párolás, ahol az
ételek nem veszítik el értékes tápanyagtar-
talmukat)

– végül, de nem utolsó sorban a túlzott
só, cukor és zsiradéktartalom visszas-
zorítása (ami nem teljes sótlanságot,
cukortalanságot és zsírtalanságot jelent)

A Laki-Konyha Kft. 2012 januárjától
tudatosan, következetesen, apró
lépésekkel alakította át a különböző kor-
csoportok napi étrendjét a rendelet
előírásai szerint. Ebben a munkában nagy
segítséget jelentett a dietetikusunk segít-

sége, szakácsunk rugalmassága és az
intézmények vezetőinek, dolgozóinak
pozitív, támogató hozzáállása.  Nagyon
sok szülő nyilatkozott pozitívan a
végbemenő változásokról, ráérezve annak
hasznos voltára. A folyamat során sok
receptet kipróbáltunk és teszteltük annak
a gyerekek – idősek általi elfogadását. A
népszerűtlen ételeket levettük az étlapról
és kerestünk összetételben hasonlót, de
kedveltebbet. Az iskolás korcsoportnál
segített a főétel választhatóságának
lehetősége (a kétféléből nagyobb a
valószínűsége, hogy valamelyiket szereti). 

Nálunk már megfelelő:
– a napi ötszöri zöldség-gyümölcs (min-

imum egyszer nyersen és a burgonya nem
számít bele)

– a teljes kiőrlésű pékáru heti
mennyisége

– a minőségi alacsony só és zsírtar-
talmú nyersanyagok felhasználása

– a korszerű konyhatechnológia
– az élelmiszer allergiás gyerekek

ellátása
– dietetikus és diétás szakács alkal-

mazása
Amin még javítanunk kell a só, cukortar-

talom csökkentése (még élvezhető
mértékig) és a kálcium bevitel növelése.

Az eddig elért eredmény is az
összefogásnak (szülő, intézmények, kony-
ha) egymás munkájának segítésének,
megértésének és támogatásának
köszönhető. A gyerekek és idősek
egészségének megőrzése mindannyiunk
természetes igénye és érdeke. Kérem
minden érintett segítő támogatását. Mi
pedig a rendelet előírásai betartása mel-
lett, azon fáradozunk, hogy minél vál-
tozatosabb, ízletesebb ételekkel szolgáljuk
ki az igénybevevőket.

Tóthné Balla Mária, ügyvezető

Háziasszony köténye... – konyhai praktikák

w A friss fokhagymagerezdeket ne vágjuk apróra, hanem késsel törjük össze, vagy
dörzsöljük szét.
w A fokhagyma erős szaga csökken, ha néhány percig sós vízben áztatjuk.
w A paradicsom héját könnyen lehúzhatjuk, ha rövid időre forró vízbe tesszük. A rövid
ideig tartó forrázás a paprika esetén is alkalmazható.
w A hagyma nem könnyeztet, ha előtte (alufóliába csavarva) néhány percre mély-
hűtőbe tesszük.
w A hagymakarikák ropogósak lesznek, ha sütés előtt lisztben megforgatjuk őket.
w A puha paradicsom és paprika újra feszessé válik, ha néhány percre hideg vízbe
tesszük.
w A fonnyadt zöldségeket és salátákat citromleves hideg vízbe kell tenni, majd lecse-
pegtetni, és egy ideig lefedve állni hagyni.
w A zöldségek takarékos megpuhítására tegyünk a főzővízbe egy kevés szóda-
bikarbónát, a hosszú főzés ugyanis elpusztítja, tönkreteszi a vitaminokat. A szódabikar-
bónától megmarad a zöldségek eredeti színe is.



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

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

Lakitelek, Árpád út 1/a.
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TUPPERWARE edények és konyhai kiegészítõk
kaphatók és rendelhetõk: Kalics Józsefné, 70/516-1613;

76/449-370. Katalógus is kérhetõ!
Bõvebb információ:  www.tupperware.hu

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

Bútorozott, gázfűtéses családi ház fiatal pár részére
hosszú távra kiadó. Érd.: 06-30/22-19-96 

(Rossz telefonszámot kaptunk, eggyel kevesebb a
szám!!! Kérjük, jelentkezzen a hirdető!)

A Levendula kiskereskedés  
októberi ajánlata

Ariel mosópor 20 mosás: 1299.- Ft
Quanto öblítő 1l többféle: 399.- Ft
Perfex wc papír 24 tek. 3 rét.: 790.- Ft 
Ultra szavó penész ellen: 1199.- Ft
Jar mosogatószer 1l többféle: 549.- Ft
Tchibo family 250 g: 469.- Ft
Bravos  classic 250 g: 399.- Ft
Brumi kakaópor 300 g: 359.- Ft
Halma finomliszt 2kg: 239.- Ft
Tej uht 1l  1.5%: 169.- Ft

Ezen kívül hajfestékek, tusfürdők, testápoló-
szerek, parfümök széles választékával és

kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!

Tekintse meg kegyeleti mécses- és koszorú
választékunkat!

Nyitva a hét minden napján:
hétfő-péntek: 8-12 és 14-18 óráig

szombat: 8-12 óráig, vasárnap:8-10 óráig

Lakitelek, Széchenyi krt. 57. szám alatt, 
focipályával szemben.

Áraink az akció időtartama alatt a készlet erejéig
érvényesek!

A FEJEDELMI PÉKÁRUK JELLEMZŐI
Termékeink természetes alapanyagokból összeállított,

minőségi élelmiszerek.
Legfőbb alapanyagaink a búzaliszt, rozsliszt, teljes kiőrlésű

liszt, kukoricaliszt, étkezési korpa stb., mind magyar szár-
mazású, a szervezet számára létfontosságú,
nélkülözhetetlen összetevőket tartalmaz (fehérje, szénhidrát,
magnézium, vas, folsav, E vitamin, B vitamin stb.)

A kiváló minőségű kenyérfélék mindegyike hosszú érésű,
hagyományos kovászos technológiával készül. A „felfújt”
kalács jellegű pékáruk helyett, mi a testesebb, héjasabb, házi
jellegű kenyérfélékre szavazunk.

Az intenzív egyedi, „fejedelmi” ízvilág a hosszú kelesztési
időnek köszönhető, ahol a termékek változatos aromákkal
gazdagodnak.

Termékeink készítéséhez jó minőségű és friss alapa-
nyagokat használunk.

Nem dolgozunk mélyhűtött vagy fagyasztott (sokkolt)
anyagokkal!

Fagyasztásos technológiát üzemünkben egyáltalán nem
alkalmazunk!

A gyártás során a legfontosabb technológiai műveleteket
nem gépsorokon,hanem hagyományosan kézzel végezzük.

A kenyérfélék mindegyike igazi kőlapos kemencében sül,
amely garantálja többek között a ropogós héjazatot és a kiváló
bélszerkezetet.

Mesterséges színezőanyagot, tartósítószert termékeink
nem tartalmaznak!

Kóstolja meg tejmentes termékeinket is!

Napi négy szállítással tesszük lehetővé, hogy az Ön asztalára
mindig friss, minőségi termék kerüljön!
Minden délután meleg kenyérrel és extra friss pékáruval várjuk
kedves vásárlóinkat!

Mintaboltunk: Lakitelek pavilonsor

Várjuk Önöket a hét minden napján! 

Hétfő-péntek:  6 – 12 és 14 –     19 óráig
Szombat: 6 – 12 és 16.30 – 18  óráig
Vasárnap: 7 – 10 és 16.30 – 18 óráig

További ajánlatunk:

Tchibo family 250gr:       469.- Ft
Bravos classic 250gr:     399.- Ft
Brumi kakaó    300gr:     459.- Ft
Halma finomliszt 2kg:     239.- Ft Géllakkozást,

manikűrt vállalok! 
(1500 Ft) 

Érd.: 
06-30/455-06-54.

Költözködés miatt SÜRGŐSEN eladókSÜRGŐSEN eladók a következő
használati tárgyak:

Ülőgarnitúra (holland, favázas) 40.000.- Ft
Márványasztal 45.000.- Ft
Hajdú mosógép 16.000.- Ft
Hajdú centrifuga 8.000.- Ft (együtt a kettő) 20.000.- Ft
Nagyméretű üstház üsttel: 12.000.- Ft 
30 l-es szőlőprés 12.000.- Ft
300 l-es fagyasztóláda 10.000.- Ft
vaskályha 20.000.- Ft

Érdeklődni lehet: 06-20/59-55-886



KE RESZT REJT VÉNY  

Az elõ zõ rejt vény meg fej té se: „Mészáros József, Pethő István,
Szent István, Major György Pius,Bagi Ferenc .“
Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte:  Filutás Lajosné.
(Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert: Kanyó Antalné.
(Klárik Lászlónénak köszönjük!) A va cso rát nyer te: Seres János.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Au tós Csár da!) A nyer te sek nek
gra tu lá lunk! Könyvet nyert: Kelemen Gyuláné, Kalló Ferencné, Bíró
Katalin,  (Köszönjük a Népfõiskolának!) Kér jük, a nye re mé nyek  iga -
zo lá sáért szí ves ked je nek be fá rad ni a szerkesztõségbe, Kos suth u. 15.,
szerda délután. Újságelõfizetést nyert: Százdi Menyhértné, Magyar
Zoltán, Gergely Katalin. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!)

LAKITELEKI ÚJ SÁG *  Ha von ta  meg je le nõ köz éle ti lap *  Ala pí tot ta Lezsák Sándor – 1989. szep tem be ré ben. *  A kiadásért felelõs. Lezsák Sándor. * 
Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  A szer kesz tõ ség cí me: 6065 Lakitelek,  Kos suth u. 15. ,Tel.: 76/548-040;  E-mail: czinege.edit@gmail.com *                 

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Ké szült: 1000 pél dány ban,  2015-ben * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

A kéz irat le adá si és a rejtvényküldés ha tár ide je: MINDEN
HÓNAP 15-e.  Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük!

Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség Kossuth u. 15. sz. alatti 
postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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Vízsz. 1. Az egyik legfiatalabb lakiteleki kulturális gyűjteményünk
(z.b.: T, I). 13. Adakozásból gyűlik össze. 14. Gaz. 15. Csodálkozó szó.
16. Százados röv. 17. Anyag-darab! 19. ... silenzio; (élő trombitaszó). 20.
Atya. 21. Visszafele figyel! 22. Iskolakezdő ünnepség. 24. ... a bűvös
sárkány; ismert gyermekének. 25. Hangtalan nős! 26. Bulgár
felségjelzés. 27. Fanyűvő-hangzó! 28. A hét egyik napja. 29. Átfesteni.
31. Érkezik  költői szóval. 32. Kerékpár és motor fékezézéhez szükséges
eszköz. 33. Női név. 34. Vállalkozásforma. 35. Avokádódarab! 37.
Helyzet eleje! 38. Szabadtéri rendezvényünk helyszíne. 42. Fordítva
forgatja a földet! 43. Őkelme eleje! 44. Nem holnap, nem tegnap. 45.
Erzsébetet így is becézhetik. 46. Páros szurom! 48. ...Sands (libanoni
tengerparti hely) 50. Füzet. 51. Strázsa. 52. Ernyőtől védve helyezkedik.
54. Angol röviden. 56. Sehol párosai. 57. Üres rét! 58. A fényképezéshez
szükséges fényt adja. 59. Fejét megyei település. 61. Átjavít. 63. A
televízió! 64. Barkácsáruház. 65. Indul,  megy angolul. 66. Illanó. 67.
Erdélyi folyó. 69. A vízsz. 1. névadója. 72. Svéd, osztrák autó.

Függ. 1. Igénybe vesz, alkalmaz. 2. Tréner állította össze. 3. V-vel a
közepén: paciján. 4. Jemen, Málta, Svéd. 5. Hosszú zenei hang. 6. Hiányos
nyomdai termék! 7.  Ír központú, európai diszkont légitársaság. 8. lángol. 9.
Táró. 10. Szélhárfa. 11. Hang nélkül töm! 12. Ide is sokan járunk kulturális
prog-ramokra –, kedves, rövid kifejezéssel (z.b.: N). 15. Narancsital. 18.
A vízsz. 1. másik része. 20. Lóláb. 22. ... ennek a szerelemnek;
slágerszöveg. 23. Kikötő-hangzók! 24. Kenyérsütő szakember. 26. Nem
külső! 28. Erre a meleg vires fürdőre is szeretnek járni az emberek. 30.
Kicsoda ez az illető? 32. Hajórész. 36. ... Judit belsőépítész, műsorvezető.
37. Feltételes kötőszó. 38. Kiállítási, kulturális bemutató. 39. Idegen piros.
40. Páratlan ima! 41. Zanussi -márka (ZOA). 42. Voksoló. 47. Lakitelek
Ékszerdobozaként vált ismertté ez a kiállítóhely (z.b.: R, R). 49. Idegen
férfinév. 51.  Somogy megyei községnév. 53. Ráun-hangzó. 55. Gigi tulaj-
dona.  59. Ebugatta kezdete! 60. Kérdőszó. 61. Köszönettel magasztal. 62.
... Market, székesfehérvári bevásárlóközpont.  64. OPG. 66. Benzinkút
szlovén területen. 68. Az eleje lapos! 70. Rangjelző szó. 71. Sántít hangzói!

– A mi cégünknél két ember
elégedett a fizetéssel: A fõnököm
és én. Õ az enyémmel, én az
övével.

– Minél többet iszom, annál in-
kább remeg a kezem. Minél inkább
remeg a kezem, annál több italt
kilötykölök. Minél több italt kilöty-
kölök, annál kevesebbet iszom.
Tehát: Minél többet iszom, annál
kevesebbet iszom.

Amikor a taxi átrobog a piroson
az utas felszisszen félelmében.
– Ugyan, ez semmi – mondja a
sofõr –, a bátyám minden piro-
son áthajt!
Aztán a következõ zöld lámpánál
megáll a taxi.
– Most meg miért állt meg? –
kérdezi értetlenül az utas.
– Hátha jön a bátyám...

Szõke  kérdései a focimeccs
alatt: 
– Kik játszanak az izék ellen?
– Átkapcsolnál amíg megnézem
a Lucecitat?
– Te, a 7-esnek van felesége?
– Szerinted melyik csapatnak
szebb a meze?
– Akinek nincs labdája az miért
fut?
– A hosszabbításra is kíváncsi
vagy?
– Összesen hány félidõ van?
– A németek miért rúgnak olyan
erõsen?
– Szöglet kerek vagy ovális sta-
dionban is van?
– A bedobást a szurkolók végzik?
– A 11-est nem csak a 11 számú
játékos rúghatja?

– Mondd, Béla, milyen a felesé-
ged az ágyban? 
– Hát, van, aki azt mondja, hogy
jó; van, aki azt, hogy rossz! ....

Tanév kezdete van, leküldi Isten
Szent Pétert a Földre, nézze meg,
mit csinálnak az egyetemi hall-
gatók.
Jár-kel Szent Péter, és mikor visz-
szamegy, kérdi tõle Isten, mit
látott.
– Hát, az orvosi egyetemen tanul-
nak, a jogon úgyszintén. De a Mû-
egyetemen?! Ott csak buliznak!

Év közepén megint leküldi Isten
Szent Pétert. Mikor visszajön,
megkéri, mondja el, mit látott.
– Az orvosi egyetemen belesza-
kadnak a tanulásba, a jogon
ugyanúgy. De a Mûegyetemen
buliznak, lógnak, szórakoznak!...
Év végén megismétlõdik a hely-
zet. Szent Péter, mondja:
– Az orvosin reggeltõl estig, meg-
állás nélkül tanulnak, izgulnak; a
jogon szintén.
– Hát a Mûegyetemen?
– Ott már csak imádkoznak...
– Imádkoznak? Jó! Ezeket áten-
gedjük!...

Egy cég alkalmazottai beszél-
getnek, hogy mit kezdenek az év
végi bónuszukkal.
– Én a németországi kirendeltség-
ben dolgozom. A bónuszomból
veszek kocsit és a maradékból el-
megyek nyaralni – mondja az elsõ.
– Én a svájci kirendeltségben
dolgozom. A bónuszom egy
részébõl kiépítem a medencét a
házam mellett, a többibõl pedig
világkörüli útra megyek – mondja
a második.
– Én a magyarországi leányválla-
latnál dolgozom és a bónuszom-
ból pulóvert veszek – mondja a
harmadik.
A többiek meglepõdve kérdezik:
– És a többi?
– A többit kipótolják a szüleim...

Lakiteleki KULTÚRA  – 1.Lakiteleki KULTÚRA  – 1.

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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A 25 éves 
osztálytalálkozóra...

Amikor Jandrasits Ildikó telefonját hallgattam, hogy
meghív a volt osztálya nevében a 25 éves osztálytalál-
kozóra – mint magyart és rajzot tanító tanárt –, nagyon
boldog voltam. Örömömben azonnal elkezdtem számba
venni, kik is jártak ebbe az osztályba, kikre, mire is
emlékszem a diákévekből... Nem volt nehéz, hiszen a
fiam is ezen osztály tagjai közé tartozott. 

Sokukkal napi a kapcsolatom, sokakat bizony azóta sem
láttam! Istenem, mindjárt negyven évesek lesznek mind!
Hogy is nézhetnek ki, mint családanyák, családapák? Mi
történt velük, amióta szétszórta őket a sors, mint szél a
port... –, ahogy énekeltél a ballagáskor.

Majd megérkezett  levélben is a meghívó, s még inkább
megerősödött bennem az öröm, hogy találkozom azzal az
osztállyal, akik igazán jó tanulók, jó magatartású diákok
voltak. Tolultak az emlékek, már az izgalom is fokozódott
bennem...

Aztán jött egy váratlan fordulat. Az utolsó pillanatban
tudtam meg, hogy a tengeren túlról hazajönnek a sógo-
romék, s nagy meglepetésünkre befizettek bennünket
(kintről) egy hazai kirándulásra; életünkben először tölt-
sünk együtt egy hétvégét velük – távol a napi gondoktól!

Először belém hasított, hogy mi lesz az osztálytalál-
kozóval, hiszen az összes többi programot már lemond-
tam! Valahogy erre a hétvégére nagyon sok meghívás,
megjelenés, kiállítási lehetőség tornyosult elém...  

A TALÁLKOZÓ maradt már csak a programomnak, de a
végén mégis a VÉR szava győzött!... 

Negyven esztendeje vagyunk egy nagy család tagjai, s
eddig soha nem adatott meg, hogy együtt töltsünk négyes-
ben több napot. Meddig tervezhetünk még? Ki tudja... 

Kapkodtam, boldog is voltam, meg az érzéseimmel is
küzdöttem... S a néhány óra nem volt elégséges arra,
hogy megírjam a találkozóra érkezőknek,  milyen „kémiai
változás folyik is most az ereimben“...

Vasárnap este óta a nappali asztalán egy vázában
pompázik a gyönyörű – elküldött – virágcsokor, melyet
nem vehettem át, de Rátok emlékeztet. Köszönöm!

Fiúk, Lányok! :) Hölgyek, Urak! Megértést szeretnék!
Többet nem kérek, csak azt, fogadjátok el az éteren át

küldött szeretetemet! 
Kívánom mindannyiótoknak, hogy folytassátok sikeres

életeteket minél kevesebb huppanóval, emelkedővel; s az
adódó gödrök és akadályok ne legyenek soha nagyobbak,
mint amiket át tudtok ugrani! Gyermekeitekkel és pár-
jaitokkal legyetek boldogok, egészségesek!

Sundi mindenről beszámolt, nagyszerű találkozó volt,
tudom; különben nem is tartott volna hajnalig.  Örülök! 

Szeretettel ölellek Mindnyájatokat – egy következő
találkozóra való meghívás reményével. :) Czinege Edit (néni)

„Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér
és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy
zugában az örök gyermeket.” Márai Sándor

Volt egyszer egy
Tiszavilág Fesztivál…
Egyszer volt, hol nem volt, az üveghe-

gyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, az
egész geoid alakú világ leges legközepén,
egy picinyke, de annál bizakodóbb ország
még kisebb, de még kitartóbb falujának
egyik szegletében történt egyszer, hogy egy
maroknyi összetartó ember (továbbiakban
nevezzük őket meséhez illően királyfiaknak,
királykisasszonyoknak) összetalálkozott, s
az alkony leszálltával kezdték megtárgyalni
örömüket-bánatukat (merthogy volt mind a
kettő bőven). Ahogy kezdett egyre sötétebb
lenni, a fejükből a következő ötlet pattant ki: 

Mi lenne, ha megrendezésre kerülne egy
két napos, hét országra szóló össznépi
mulatozás, amelynek első napján a
környező – és kevésbé környező –
települések néptánccsoportjai mutatnák
meg országnak-világnak, mit tudnak.
Tanakodtak, vajon a második napnak
milyen nevet adjanak, s végül rendezvény
második napját nomád gasztro és zenei
napnak keresztelték el, s úgy határoztak,
hogy az augusztus 15-től 19-ig terjedő
napok és holdak egyaránt viseljék a
Tiszavilág Fesztivál nevet.

Igen ám, de egy fesztiválocska meg-
rendezése még a mesében sem működik
anyagiak nélkül, a társaság pedig igenc-
sak híján volt a kézzelfogható csengő
krajcároknak, így hát egyszerre vagy
húsz legkisebb királyfi indult el szerenc-
sét próbálni szeretett falujuk boltjaihoz,
vállalkozóihoz és civil szervezeteihez,
hogy ki mivel tud, járuljon hozzá a
közösséghez. 

Mivel a rengeteg kis királyfi – és ter-
mészetesen számos királykisasszony –
szerencsével járt, az anyagi és tárgyi
feltételek többé-kevésbé megteremtőd-
tek, s a gyors röptű időnek – no meg a
rengeteg munkának – köszönhetően
elérkezett az Úr 2015. évének augusztus
hava, azon belül is a 13. nap, melynek
lévén becses titulusa: csütörtök.

Ezen a békés csütörtöki reggelen az
egész világ nyugodtan végezte dolgát,
csak ez a vakmerő csapat gyülekezett a
Tőserdei Pálinkaház udvarán, hogy
négyökrös szekerén sörpadokat furikáz-
zon, sárkányfej levágás helyett sátrat állít-
son, színpad-vasakat pakoljon, gereb-
lyézzen, seperjen, öltözősátrat rendez-
zen be, és ezeken kívül megannyi bol-
dog-boldogtalan feladatot végezzen el. 

Mindenki gondolhatja, hogy ilyen felada-
tokkal a királyfiak sem végeztek hamar.
Még le sem hunyták szemüket, de már a
péntek reggel húzta subáját házaik

kéményére, és kopogtatott az ablak zsalu-
ján a rengeteg felállításra váró sörpad. A
sörpadok hamar emberükre (embereikre)
találtak, pont, mint a még felállítatlan
sátrak, megfőzetlen kávék és elfogyasz-
tatlan ebédek is, s mire az óra elütötte az
este nyolcat, már csak némi drót hiány-
zott, hogy a tükröket fel lehessen szerelni
az öltözősátrakba.

Hőseink így vágtak neki a szombatnak:
sajgó kézzel, izomláztól duzzadt lábbal, de
annál több reménnyel és mosollyal az
arcukon álltak a gazdaverseny meg-
próbáltatásai elé, rohantak Binde bácsi
kecskéi után, s nevetve ültek a nézőtérre,
mikor elkezdődött a néptánctalálkozó, az
Apnoé zenekar koncertjére pedig végképp
minden gond elfelejtődött.

Tovább is van, mondjam még? Bár nyu-
godt szívvel nem mondhatom, hogy itt a
vége, fuss el véle – mert ez nem igaz – az
igazi kulisszatitkok maradjanak szem elől
rejtve. Legyen elég annyi, hogy volt sírás,
nevetés, idegeskedés, és önfeledt
kacagás is, és a mese végére a kissé
fáradt királyfiak és királykisasszonyok
legyőzték az előttük tornyosuló akadá-
lyokat, és barátságok születése közepette
olyat alkottak, amiben bőven
részesülhetett kicsi és nagy, felnőtt és
gyerek, öreg és fiatal, s volt minden, mi
szem-szájnak ingere.

A többit már úgyis tudjátok!
Ennyi volt, mese volt, fogd meg, ami

benne volt!
Honti Dorka Laura

A szervezők, a Magyar Vándor-Ló
Hagyományőrző Egyesület és a Templom-
halom Lakitelek Nonprofit Kft. ezúton
szeretné megköszönni a támogatást min-
denkinek, aki valamivel is hozzájárult a II.
Tiszavilág Napok, I. Nomád Zenei és
Gasztronómiai Fesztivál sikeres
lebonyolításához!

Támogatóink: Bűnmegelőzési és Vagyon-
védelmi Alapítvány Tiszakécske, Czakó&
Czakó Bt.,Czinege Edit, Dobos Épbau Kft.,
Földtulajdonosok Vadászati Közössége,
Grandbau Kft., Gulyás Imre, Harmatos Tamás,
Jutka Bolt, Kalócz-Ker Kft., Kobalt Duo Kft.,
Kökény Sándor, Laki-Gazda Kft., Laki-Konyha
Kft., Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete,
Lakiteleki Nyugdíjas Klub, Lakiteleki
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Lakiteleki
Polgárőrség, Lendvai Edit, Magyar Pékek
2009 Kft., Mócza István, Pótári Béla, Spiritus
Primus Kft., Szabados Zoltán, Szikra Borászati
Kft., Tiszakécskei Tűbarátok Köre, Tőserdő
Turisztikai Kft., Varga József, Vargáné Darabos
Márta.
...és minden önkéntes segítő, akik nélkül
nem sikerülhetett volna ilyen fer-
getegesre ez a pár nap….

KÖSZÖNJÜK!

2015. szept. 26.

„Tedd, amit úgy érzel, tenned kell,
Arra menj, amerre a szíved terel,
Hisz időd oly` kevés,
Légy hát a magad ura, míg élsz.”   

Axl Rose



SEGÍTSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉG!

Napjainkban a média többször
tudósít olyan hírekről, amelyek

elkövetési módszerére az erőszak, az
agresszivitás a jellemző. Ezek közül

különösen a garázdaság és a rablás bűncselekményének az
elkövetőire igaz az e fajta magatartás. 

A garázdaság vonatkozásban gondoljunk csak a „jó szomszé-
dokra”, akik perlekedése alkal-manként tettlegességig fajul, az
alkoholtól felbátorodott fiatalokra, akik a szórakozóhelyen törnek-
zúznak, egy-egy sporteseményre, ahol ellenérdekű szurkolók csapnak össze.

A garázdaság kialakulását előidéző egyik ok az ittasság, a lerészegedés,
amikor is a kialakult konfliktushelyzetet kezelni nem tudó személyek a
probléma megoldását erőszak alkalmazásában látják. A garázdaság meg-
valósítói leggyakrabban illumináltan vitatkozó alkalmi ismerősök, családtagok,
szomszédok, fiatal felnőttek.

A megelőzés érdekében fontolja meg tanácsainkat!
• Ne alkalmazzon erőszakot, ne menjen bele provokálás ellenére sem olyan
szituációba, melynek tettlegesség a kimenetele. 
• Maradjon a jogszerűség oldalán, ha lehetősége van rá, hívja a hatóságot,
kérje intéz-kedésüket. Természetesen halasztást nem tűrő esetben, ha
támadás érte a védekezés joga megilleti, és a törvényi feltételeket betartva
megvédheti magát. 
• Nem jogos azonban a védelem, amikor a szemben állók mindegyike jogtalan-
ul cselekszik, amikor kölcsönös beszólások után összeverekednek a felek.
Annak már nincs jelentősége ki kezdte el, ki ütött elsőnek, mindenki gyanúsí-
tott lesz.
• A jogos védelmi helyzet addig tarthat, amíg a jogtalan támadás. Ha a támadó
felhagy tettével, azt követően nem szabad bántalmazni.
• A jogos védelmi helyzet nem áll fenn a verbális becsületsértés esetén sem,
amikor csak szidalmazás történik, és a bántalmazás elmarad. Ilyen esetben
sem vehetünk elégtételt öklünkkel.
• Amikor kívülállóként tanúja egy garázda cselekménynek, állampolgári joga és
egyben kötelessége, hogy értesítse a rendőrséget, és megadja a birtokában
lévő információkat.

A rablások vonatkozásban is elmondható, hogy az elkövető valamilyen
erőszakos magatartás révén valósítja meg a bűncselekményt, amit sok

esetben a kínálkozó lehetőség alapoz meg. Vannak azonban
olyan elkövetők is, akik már jó előre kitervelten készülnek egy
adott rablásra. Ezen bűncselekmény áldozatai elsősorban a
gyengébb fizikai felépítésű fiatalok, nők és idősek, akik a
legkevésbé tudják a támadást elhárítani, részükről nem kell
jelentős ellenállásra számítani az elkövetőknek. 

Mi a teendő, ha bekövetkezett a rablás?

• A támadó utasításainak vonakodás nélkül tegyenek
eleget! 

• Viselkedésükkel tűnjenek közreműködőnek, hiszen az elsődleges cél
az élet és testi épség megóvása. 
• Lehetőség szerint tanúsítsanak nyugalmat! Kerüljék el a támadó
számára félreérthető, vagy indokolatlanul gyors mozdulatokat!
• Figyeljék meg alaposan a támadót, termetét, ruházatát, sajátságos
mozgását, beszédét, a támadás eszközét. A későbbiek során a
személyleírás megadásával jelentősen segít-hetik a rendőrség
munkáját!
• Amennyiben van lehetőségük, figyeljék meg az elkövető menekülési
útvonalát, eszközét!
• A cselekményt követően semmilyen öntevékeny intézkedésbe ne
kezdjenek, haladék-talanul értesítsék a rendőrséget!
• A bejelentést követően a helyszínen várják meg a kiérkező
rendőrjárőrt!
• A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg, de ha ez
elkerülhetetlen azt a rend-őrjárőrnek, illetve a helyszíni szemle
bizottság vezetőjének jelezzék!

Amennyiben személy- és vagyonvédelemmel kapcsolatban
kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályához az

513-300/3127-es telefonszámon.

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, bejelentést a 112-es
általános segélyhívó számon tehetnek. 
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A migráció leggyakoribb kérdései...
Óráról órára özönlik a nép Európába – hazánkon keresztül!!! Hova megy ez a
töméntelen ember?  Hol kapnak helyet? Ki tudja ellátni a menekülők százezre-
it,hiszen nekünk is megvan a saját gondunk-bajunk!? Miért gondolják a migrán-
sok, hogy papírok nélkül szétszaladhatnak egy-egy országon belül? Miért nem
regisztrálnak? Mi az okuk erre? Nekünk, európaiaknak is megvannak a szemé-
lyes okmányink, ami nélkül sehol sem érvényesülhetünk, semmit el nem
intézhetünk! Akinek megadatott, az ő országukba se léphetett be útlevél, hívás
és „kopogtatás“ nélkül! Ők pedig elárasztják Európát!  Mikor lesz ennek vége?
Mi kiszorulunk a saját hazánkból? S hol vannak a saját országot védelmező
európai felszólalók? Millió kérdés – válasz nélkül!!! Nézzünk egy elemző írást:

Honnan jönnek?
A folyamat 2010-ben kezdődött az arab tavasszal. A migráció hullámai

fokozatosan erősödtek az évek alatt, és az Afrikából érkező menekültáradat
2015-re cunamivá nőtte ki magát. 2014-ben az Európába érkező migránsok 31
százaléka szíriai, 18 százaléka eritreai volt. 2015 nyarán, az Európába érkezők
70 százaléka szíriai, a többi eritreai, iraki, afgán, pakisztáni, szudáni, és
bangladesi migráns.

A migránsok 62 százaléka a Földközi-tengeren átkelve jut Görög-országba
és Olaszországba, 38 százalék pedig szárazföldön – Törökországon keresztül,
átkelve a Boszporuszon – érkezik Európába; a Németországba tartó koszovói-
aknak csak a Balkánon kell átmenniük.

Idén nyár végéig több mint 300 ezer migráns jött az unióba. Az év végéig szá-
muk várhatóan meghaladja majd a 400 ezret, még az ENSZ becslése alapján is.

Rengetegen vannak, akik a zöld határokon észrevétlenül átvágva még most
is úton vannak, sehol sem regisztráltak. A tisztánlátást az is hátráltatja, hogy
sokan eldobálják úti okmányaikat, a határokhoz és menekülttáborokhoz érve
pedig szírnek vallják magukat.

Miért jönnek?
A fő ok a háború. Szíriában és Irakban az Iszlám Állam tevékenysége egyre

agresszívabbá, az országokon belüli harcok egyre véresebbé váltak. Ám a
Földközi-tengeren át érkezők közül sokan folyamodnak menekült státuszért.

A dublini rendelet értelmében, minden menedékkérőnek, a legelőször érintett
Uniós államban kell menekültstátuszért folyamodnia. Mégis rengetegen vannak
olyanok, akik ezt megszegve haladnak Németország és Svédország felé.

Az elmúlt hetek fejleményeiből már tapasztalhattuk, hogy sokan hisztériku-
san, egy jobb élet és megélhetés reményében, egy mítoszt követve igyekszenek
Németország és Skandinávia felé. Mintha a tejjel-mézzel folyó Kánaánba – egy
végtelenségig terhelhető szociális hálóval rendelkező országba – tartanának.

Ezért van feszültség sok menekülttáborban, hiszen sokszor a körülmények
nem olyanok, mint amire számítottak.

Kik jönnek?
Tavaly még 85 százalékban 16 és 40 éves kor közötti férfiak érkeztek. 2015

júniusától viszont a hatalmas bevándorlási hullám családokat és időseket is
elkezdett Európa felé sodorni. A legtöbb migráns továbbra is 40 év alatti férfi.

Felmerül, hogy ezek a besorozásra alkalmas férfiak miért nem a hazá-jukért
harcolnak az Iszlám Állammal szemben? Természetes, hogy mindenki élni akar,
de esetükben anyaországuk megmaradása a tét. Rokonaik, barátaik élete.
Mégis sokan harc és ellenállás nélkül elmenekülnek. A szír polgárháborúban
azonban (innen nézve) nehéz megtalálni a „jó oldalt“, ami mellé oda lehetne
állni. Az Iszlám Állam és az elnyomó Basr al-Asszád hadserege sem választás.

Az érkezők közt hatalmas számban vannak fiatal, gimnazista korú migrán-
sok, akik se németül, se angolul nem beszélnek. Természetesen vannak a
migránsok között nyelveket beszélő orvosok, mérnökök, értelmiségiek, de mint
a legtöbb országban, Szíriában sem az ő számuk a meghatározó.

Miért Európa? Miért Németország?
Felmerül a kérdés, hogy miért nem az arab tábla gazdag államai (Szaúd-

Arábia, Omán, Katar, Kuvait, az Emirátusok) vagy Irán vállalják magukra a
Szíriából és Irakból menekülőket?

Egyrészt, a migránsoknak ezek nem célországok, másrészt, ha mennének is

hasonló számban, mint Európa felé, ezek az országok nem fogadnák be őket.
A nagy arab testvériség sajnos csak annyiban merül ki, hogy néhol besegítenek
a palesztinoknak, ha azzal borsot törhetnek az izraeliek orra alá, de a
„menekültválság” kezelése már nem tartozik a problémáik közé. Eközben –
különösen az arab tábla országai – rengeteg indiai, kínai és filippínó vendég-
munkást fogadnak. Katar népességének például csak 20 százaléka
bennszülött teljes értékű katari állampolgár.

Németország és Svédország viszont már az arab tavasz előtt is sikeresen
fogadott be tízezreket. Ezekben az országokban jól működnek az integrációt
segítő folyamatok, de a legfontosabb, hogy gazdaságilag erős lábakon állnak,
így megélhetéssel és munkalehetőséggel is kecsegtethetnek az oda
vágyakozók számára.

Mi Európa feladata?
Sokan úgy gondolják a befogadás, a feltétel nélküli segítségnyújtás. Egyesek

szerint Európa, mint a világ egyik szellemi bölcsője, a menekülteket adó orszá-
gok volt gyarmatosítója, történelmi felelősséggel tartozik minden közel-keleti és
afrikai válságért.

Jogosan kérdezik sokan, hogy miért nem a probléma gyökerénél próbálja
Európa megoldani a problémát? Katonai erővel lefegyverezni az ISIS-t – ami
egy valós veszélyt jelent a 21. századi demokráciákra – majd tőkebefektetéssel
beindítani az érintett országok talpra állását.

De Európában fejetlenség van. Angela Merkel júliusban még bevándorló
kislányokat ríkatott hidegségével, most pedig tárt karokkal vár mindenkit. Pedig
jobban észnél kéne lennie, hiszen az ENSZ kimutatása szerint, Németországba
2016 végéig még 800 ezer migráns fog érkezni.

Mi Magyarország feladata?
Mi „szívunk“, de nem ez a feladatunk. Magyarország eddig is képes volt vála-

szokat és megoldásokat kidolgozni a problémára. Első számú tranzit ország-
ként a mi felelősségünk a migránsok fogadása, a jogszabályok betartásával
történő regisztrációja és elszál-lítása az osztrák határra. Ezt nehezíti, hogy a
migránsok nem mindig együtt-működőek, a külföldi politikusok és sajtó pedig
folyamatosan hazánkat ostorozza.

Ebben a feszült helyzetben nem csak a kommunikációs szakadék a hatal-
mas, de a bevándorlók nagy része is egyre türelmetlenebb. A határok mentén
naponta történik valamilyen kihágás, ami lassítja és aláássa a jogszerű
intézkedést. Már nem kétezren, hanem 4-5 ezren érkeznek naponta a határra.
Bár mindenki a rendőröket ócsárolja, amit mostanában tesznek, az heroikus.

Befogadjuk őket?
Nincs kétség, rengetegen érkeztek eddig is Európába, és nincs kétség afelől

sem, hogy nagy részük itt is marad. Az Európába érkezők 95 százaléka bizony
soha az életbe nem akar majd visszamenni oda, ahonnan jött.

Ha maradnak, be kell fogadnunk őket, be kell illesztenünk őket országaink
véráramába. De hogy fogunk tudni több százezer új munkahelyet teremteni
Európa szerte? Nem folytatódik-e a folyamat kulturális konfliktusként? Hogyan
integráljuk sokukat nyelv és szaktudás hiányában? A probléma létezik, de eddig
a kérdésekre nem jöttek érdemi válaszok.

Mi legyen a következő lépés?
Míg az Európai Bizottság és Jean-Claude Juncker kvótarendszerről papol,

addig a Pápa a migránsok átmeneti fogadására bocsájtaná az egyházi intéz-
ményeket, templomokat, plébániákat. Eközben egyre többen érkeznek. Egyre
nagyobb számokkal dobálózunk. Naponta közel tízezren érkeznek a macedón
határhoz. Ezalatt a görög Leszbosz szigetén szintén tízezrek várják, hogy
továbbállhassanak, és egyre türelmetlenebbek. Nem csak a helyi rendőrséggel,
de a lakossággal is összetűzésbe kerültek. Mindkét fél részéről fogy a türelem.

Mert a migráció sajnos valódi, létező és komoly probléma. És közben
emberek halnak meg. Csak a nyáron 2800 ember tűnt el a Földközi-tengeren
hajótörésben. Ez a probléma nem csak egy kulturális és gazdasági krízis,
hanem érzelmi is.                                                        Horváth József György

Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok!  Köszönöm a kormány karakán
inzézkedéseit! Lakitelek kis település, mégis egy az országban, s egy vagyok a
lakosok közül, aki aggodalommal figyeli: mikor fogunk már össze? Czinege Edit
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A miniszterelnök nyilatkozott 
a migráns helyzetről

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődött meg a
parlament őszi ülésszaka. Magyarország miniszterelnöke jelentést
adott a tömeges bevándorlás miatt szükségessé vált intézkedésekről.
Nézzük, mi a helyzet és mit kell tenni a miniszterelnök szerint.

Mi a probléma?
A probléma: a tömeges népvándorlás. Nem néhány száz, nem

néhány ezer, hanem több százezer bevándorló ostromolja már
Magyarország és Európa határait.

Európa nem képes magára venni a világ összes szenvedését. Mi
magyarok nem vagyunk képesek eltartani az összes gazdasági
bevándorlót, nem tudunk mindenkinek munkát adni.

Veszélybe kerültek határaink, veszélyben van életformánk,
veszélyben van Magyarország és az egész Európa is. Lerohanás
van és akit lerohannak, az nem tud befogadni.

Miért állunk vitában Európával?
A brüsszeli elit rövidlátó és ostoba. Szembefordul az európai

polgárok akaratával. Vaknak mutatkozik az egész Európát
fenyegető veszéllyel szemben.

Mivel Európa nem tudja megvédeni saját külső határait, ezért
újabb és újabb belső határok zárulnak le abban az Európában,
amelynek éppen az egyik legfontosabb vívmánya, Schengen,
vagyis az áruk és személyek szabad mozgása.

Újra kell gondolni egy sor európai vímányt és szerződést.
Amíg Európa nem lesz képes arra, hogy egységesen cseleked-

jen, addig az egyes nemzetállamok lesznek arra kényszerítve,
hogy súlyos áldozatokat hozva védekezzenek ezzel a brutális erejű
fenyegetéssel szemben.

Mit tettünk eddig?
A magyar kormány eddig is megtett mindent, amire jogszerűen

lehetősége volt. Ezután is erőnkön felül fogunk teljesíteni. Ezt várják
el a magyar emberek...

Mi várható?
A magyar emberek döntöttek: az országot meg kell védeni. Ez

parancsoló kötelesség. De senki se gondolja, hogy a probléma egyik
napról a másikra csak úgy elmúlik majd. Senki se ringassa magát
abba az illúzióba, hogy a meghozott kormányzati intézkedések
önmagukban megfékezik azt az emberáradatot, ami egész Európa
határait tartja nyomás alatt.

Hosszú küzdelemre kell fölkészülni. A magyar kormány mindent
meg fog tenni annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot, az
ország határait és a magyar embereket. De amíg nem lesz egységes
európai cselekvési terv, a problémát nem fogjuk tudni megszüntetni.

Mit kell tennünk?
A magyar kormánynak van megoldási javaslata, ami egyszerű,

logikus és a józan észen alapul. Egy működő összeurópai cselekvési
tervre van szükség.  Meg kell védeni Schengent. Ott kell segíteni,
ahol a probléma van: a menekülttáborokat nem az EU-n belül, hanem
azon kívül kell létrehozni. A kvótarendszer csak a következményeket
kezeli, nem az okokat. Egy összeurópai cselekvési tervnek az okok
megszüntetésére kell koncentrálnia. Brüsszelben fordítva ülnek a
lovon. Először a népvándorlást kell megfékezni, meg kell védeni
Európa határait és csak ezután lehet arról beszélni, hogy osszuk el
azokat, akik idejöttek, vagy itt akarnak maradni.

A törvények uralma Európában nem elnyomást, hanem védelmet és
biztonságot jelent. Mindenkit rá kell szorítani a törvények betartására.

Haza csak egy van, és azt mindenkinek kötelessége megvédeni.

A BÁCS-KISKUN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Sajtóközleménye

A napokban Bács-Kiskun megyében járt Oláh
Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár, s találkozott Rideg László Bács-Kiskun megyei,
Kakas Béla Csongrád megyei és Zalai Mihály Békés megyei
elnökkel. A politikusok a Terület- és Településfejlesztési
Operációs Programról (TOP), az intézményrendszerekről folytat-
tak egyeztetést, valamint összehangolták a 3 megyét érintő
közös fejlesztéseket.

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom
elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztel Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi
Osztálya tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rókák 2015. évi
őszi, veszettség elleni, országos orális immunizálási kampányára Kecskemét
Járás és Tiszakécske Járás közigazgatási területén 2015. október 3. napjától
számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat részletes szabályai a következők:

Az ebzárlat tartama alatt 
w tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

w kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

w a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező
eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

w A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező
� a vadászebek,
� a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
� a katasztrófa-mentő ebek,
� a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető
ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére 

w Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell
helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat
esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább.
Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem
állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem old-
ható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványü-
gyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

w Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem
tartható.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


