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LAKITELEKI ÚJ SÁG

„Legyen előttetek mindig út, fújjon mindig a hátatok mögül a szél, az eső puhán essen földjeitekre, a nap melegen
süsse arcotokat, s egész életetekben hordjon tenyerén a Jóisten.“ –  erdélyi áldás

XXVII. év fo lyam 10. szám Október – Mindszent hava  – MAGVETő hava
November – Szent András hava – ENYÉSZET hava

SÍRKERT

„Szállnak a napok,
mint a szél, kerengve
hull már pár levél...“ –
nem tudom hol hallottam ezt a néhány rímelő sort,
de ez motoszkál a fejemben, miközben figyelem,
hogyan hull alá a kertben a sok megsárgult levél.
Néhány hete még a hőségtől bódultunk, ma meg
már a színes pompába öltözött fák, bokrok és indák
gyönyörűségeit bámulom. „Szállnak a napok...“, a
hetek, a hónapok... továbbra is ezt dúdolgatom...

A fenyőfára felkúszott egy vadszőlőinda, izzó
vörös kígyóként virít a zöld háttérben. Istenem, milyen
csodás szépségeket is tud alkotni a természet!

Furcsa érzés markolássza a torkom, a szívem.
Egy hideg fuvallat borzongásra késztet. „Itt van ősz, itt
van újra...“ Szép bizony, de nem szeretem! Nyomaszt
a szürkesége, a nappalok rövidsége, a múlandóság
gondolata... Most is azokra gondolok, akik már felmér-
hetetlen messzeségbe kerültek... Édesapám, szeret-
teim, barátaim! Ti már tudjátok a Titkot, mi is van
ODAÁT! A lelketek egy másik világba, egy másik
dimenzióba siklott át...  Évek óta nincs jel, nincs semmi.
Csak a mérhetetlen üresség, és az emlékezés.

Merengve keresem magamban a lét értelmét... A
MIÉRT-re nehéz a válasz!  

Ezekben a napokban különösen sokat gondolunk
rájuk. Rá, akinek simogató kezének melegét már
nem érezhetjük, hangját nem hallgatjuk, csilingelõ
nevetése már csak az emlékezetbõl jöhet elõ. A
szívünk az Õ éltetõ emlékhelye, melyet nem lát és
nem hall senki, csak Õ és a mi lelkünk... Bennünk
élnek tovább mind, addig, amíg mi vagyunk... 

A SÍRKERTBEN nemcsak sírni lehet! A halan-
dóságunk kertjei ezek. Nem csak a szeretteinknek
ad nyugodalmat, hanem emlékeztet valamennyiün-
ket életünk mulandóságára is...

Fájdalom és emlékezés. Sokféle megnyilvánulása
lehet. De egyben azonosak vagyunk. Gyertyát gyúj-
tunk, leszakítjuk az õsz legszebb virágait, és az örök
csend birodalmába, az emlékezés kertjébe zarán-
dokolunk. S a temető, mint egy hatalmas, imbolygó
fényben úszó bárka vibrál a sötét homályban, s
ringatja valamennyi szerettünket. Csöndben,
békében.  „Uram, adj nekik örök nyugodalmat!” 

Szitálni kezd az esõ. Didergek. Nyomaszt a sírkert.
Melegre vágyom. Fényre. Szeretetre.

Czinege Edit 

A forradalom napjai Lakiteleken,
Bács-Kiskunban és az országban

címmel írás jelent meg a lakitelekma.hu-n. 
Ezen írásnak egy részét tesszük  közzé olvasóinknak. 

1956-ban településünkön is megmozdult a láng. Az 59 esztendővel ezelőtti for-
radalom napjaiban Lakiteleken is elindultak az új folyamatok, megalakult a
nemzeti bizottság. Bács-kiskunban útjára indult az új megyei lap: a Petőfi Népe.
– olvashatják Olajos István emlékezőjében.

Tollas Tibor: Október 23.

Rian a föld, a falak dőlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 

S barlangjából a dohos kőnek 
Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 

Kedves Olvasó!

Kecskési Tollas Tibor, a Gyűjtőfogház, a váci börtön, a tatabányai munkatábor rabja
többször járt községünkben. Tiszta szívű, sugárzó egyéniség, rendkívül közvetlen ember
volt, akiben örök tűz égett. Ha beszélgettünk vele, úgy éreztük, egy óra egy perc alatt
elrohan. Az ő versével köszöntjük a forradalom résztvevőit, azét a forradalomét, amely
megrengette a kommunista rendszert, a világot.

Lapunkban az összeállításból csak Lakitelek  történéseit idézzük meg emlékez-
tetőként és okulásként. ...Isten éltesse 1956 még élő hőseit, és Isten adjon örök nyugo-
dalmat a megholtaknak. Béke velük! Folytatás a 4. oldalon.

S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétből tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is győztesek.

„…mert most is van tétje a versnek…”
/Lezsák Sándor: Tudósítás a Millenárisról

Beszélgetés 

Lezsák Sándor költővel, 
az újonnan megjelent

verseskötetéről 

2015. október 30-án 19 órakor
a lakiteleki  

Római Katolikus Templomban. 

Az est házigazdái: 
Harmatos Áronné

nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus 

Lendvainé dr. Erki Mária, 
a Magyar Kultúra Lovagja.

Lezsák Sándor– Társai elmentek
MEGVÁLTÓT nézni című kötetét

dedikálja 18:15-től 18:45-ig.
A könyv a helyszínen megvásárolható!

Találkozzunk a VERS lakiteleki ünnepén!



Szü le tett:
Tatár Léna Laura édesanyja:  Papp Erika

Oláh Ádám Noel édesanyja:  Kecskés Alexandra

Illés Milán édesanyja:  Szilvási Annamária

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::

Csikós Bettina & Huszárik Tamás

Szabó Judit & Tóth Erik Ferenc

Sok  bo l  d og  s á  got  k í  v á  nunk !
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„LABOR“, azaz a VÉRVÉTEL
NAPJA: KEDD, 630-tõl 930-ig 
Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hírportálja!

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.:
449-075Tõ le kel lett 

fáj da lom mal bú csút ven nünk:

Dézsi Pálné Halutkai Katalin (1951)

Varga István (1933)

Sántha Károly (1926)

� Õ R I Z  Z Ü K E M  L É K É T ! �
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Tisztelt Betegek!
Ismét az I. sz. rendelőben

(Rácz doktornál) történik a
háziorvosi rendelés, melynek

időpontja változott!

Háziorvosi rendelési idõk:

Dr. Rácz Péter II.sz. orvosi
rendelõje                     kontultáció

Hétfõ:        730 – 11              11 – 13
Kedd:        13  – 1630                         1030 – 1230

Szerda:      730 – 12             14   – 16
Csütörtök:   13  – 1530                          1030 – 1230

Péntek:      730 – 12             14   – 16
II. körzet nővéri ellátás:

Hétfõ:    8   – 13
Kedd:    730 – 1230

Szerda: 12   – 16
Csütörtök: 730 – 1230

Péntek:  12   – 16

Tisztelettel: dr. Rácz Péter

ANYA KÖNYVI hí rek

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik  

október 15-én
– a 89 éves korában elhunyt –

SÁNTA KÁROLY
temetésén megjelentek, elbúcsúztatták, 

fájdalmunkban osztoztak;  
a gyászoló család.

„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.“          

Emlékeznek
NÉMETH JENŐ

halálának 35. évfordulóján:
felesége, gyermekei, unokái és dédunokája

Telefonos elérhetõség:

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

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
2015. október 16-án
VARGA ISTVÁNT

(1933-2015) 
az utolsó útjára

elkísérték. Varga család

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

SIMONYI GYÖRGY ANTAL
halálának 1. évfordulójára
fájdalommal emlékezünk:

szerető feleséged, fiad, menyed,
és unokád, Danika, 

és a család többi tagja.

„Nézem az égen a sok fénylő csillagot,
Tudom, hogy a Te két szemed is 
közöttük ott ragyog.“

Megemlékezésül 

STECENKÓ ANITA 
halálának 

5. évfordulóján, 
születésének 
42. évében.

Kisfia, Fidánka; Édes-
anyja, két öccse, két
sógornője, unoka-
testvérei és MamájaTe,  ak i  anny i  szeretetet  adtá l,

Te,  ak i  mind ig mel le t tünk á l l tá l,
Te,  ak i  sosem kér té l,  csak adtá l,
Minket  örökre i t t  hagytá l.
Te vo l tá l  a  jóság,  a  szeretet .  
E lv i t ted a fényt  a  meleget .  
Csak egy sugarat  hagytá l,
Az emlékedet .

Fájó szívvel  emlékeznek

PETREZSELYEM JÁNOS
halálának 1.  évfordulóján:  

gyermekei és annak családjai, rokonok és ismerősök

„Te voltál a jóság és a szeretet, mégis
összetörte a bánat a szívedet.“

Emlékezésül 

RADA MIHÁLYNÉ 

halálának 1. évfordulóján:
szeretett sógornője 
és a Stecenkó család.
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Nemzeti kód
A história és a „hírérték”

Akinek sikerül megérni-megélni az ötven-hatvan esztendőt, azaz a
mintegy két generációnyi időt, az azzal a nehezen feldolgozható ténnyel
szembesül, hogy ami hajdan személyes, ifjúkori életeseménye, azaz
élménye volt, az immár történelem. Megrendítő, ahogy váratlanul fel-fel-
ragyog egy emlék, akár a legkisebb apróság, egy szó, egy kép, egy
mozdulat. Ahogy egy régi esendő, elmotyogott családi fronttörténet helyet
foglal a história hadmenetében, ahogy egy régi fénykép ismeretlen alak-
jai kortársaivá válnak a történelmet alakító hírességeknek, ahogy egy
tárgy elvet magáról rozsdát-penészt-patinát és világítva vall az időről. 

De hát ez az „idő” vajon tényleg maga a „valóság” lenne, a haj-
dankor valósága? A hiteles, az igaz? Ez az a kérdés, ami a
történelemmel való személyes találkozást oly nyugtalanítóvá teszi. Kis
vidéki házamban tűnődöm, a nyirkos szüretről a kályha mellé
telepedve, fekete körmeimet bámulva. Olyan emlékképek járnak a
fejemben a sötétülő és elcsöndesült alkonyatban, amikor egy váratlan
pillanatban jelenné vált a múlt. Ahogy – mondjuk – hirtelen előkerült
Petőfi egyetlen fényképe éppen egy évvel az ötvenhatos forradalom
előtt, vagy ahogy a rádió előtt kuporgok és  megszólal benne Kossuth
hangja 1974-ben – és máris ott voltam-voltunk 1848-ban… 

Most a történelmet nekem (és pár százunknak) egy film hívja elő, amit a
minap láttam a lakiteleki filmszemlén, itt az asztalon a félig telt (félig üres)
pohár meg egy tál szőlő mellett a filmről egy DVD (CD? – soha nem fogom
megtanulni, hogy mi a különbség köztük), és egy könyv 2011-ből. A film is,
a könyv is 1985-re emlékezik. A történelemre, ami nem vált történelemmé…
Pontosabban fogalmazva: nem lett részese a történelemről való tudá-
sunknak. Ám abban a pillanatban megnyílt  ennek az esélye, ahogy a könyv
(Élő antológia, Lakitelek, 1985. október 22.) négy évvel ezelőtt megjelent és
ahogy a film (A vers ereje – Kádár félelme) az idén elkészült. A film nem
vett részt a filmek mostani versenyén, nem is lett volna ildomos, hiszen
alkotóik tagjai voltak a zsűrinek. Agócs Sándor költő és az Antológia
kiadó vezetője az egyikük (a könyvet is ő adta ki), Balogh László, a
Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke a másikuk. Ám
szerepük „akkor” és most is más és több volt, mint az a könyv- vagy
filmkészítőktől megszokott. Résztvevői és részesei voltak azoknak az
időknek, amiket a jelen most előhívott. Tanúk, akik tanúságtevőkké váltak.
Sándor, ahogy pályakezdő ifjúként ott szerénykedett mindenhol, ahol
kellett és Laci göndör derűje meg mindig tettrekész kamerája el nem
maradhatott a nyolcvanas évek – mondjuk így – nemzeti renitenskedéseiről.

A főszereplő azonban ki más lehetett volna, mint a most tizenötödik alka-
lommal megrendezett lakiteleki filmszemle életre hívója és az akkori
lakiteleki művelődési ház alkalmazottja, Lezsák Sándor? Az ő ötlete volt
éppen harminc évvel ezelőtt, hogy a vers és a kép múzsáit „ártatlan”
találkozóra hívja ide a magyar Alföld közepére: három képzőművészt kért
föl, hogy tekintsék ihletforrásnak néhány jelentős magyar költő versét. Ám
nézve a versek listáját, az emberben még ma is felsötétlenek az akkori kul-
turális politika egyszerre fenyegető és idétlen árnyai. Hiszen Lezsák szép
akkurátussággal betűzdelte Pilinszky, Weöres, Nagy László, Ratkó és a
hozzájuk hasonlóan még „éppen csak hogy” eltűrhetőek közé a végképp
tűrhetetleneket: a „csihéssé” vált Nagy Gáspárt, Sziveri Jánost és Szőcs
Gézát, a legkeményebb utódállambelieket – Szilágyi Domokost és Farkas
Árpádot -, és – ami akkor főbenjáró vétek volt – az emigráció renitenseit:
Márait, Határ Győzőt, Kemenes Géfint, Tollas Tibort. A verniszázst Pap
Gáborra bízta Lezsák (ez sem volt akármilyen döntés) és egy felolvasó-
estet szervezett utána. Mit tesz Isten, ma majdnem pontosan harminc esz-
tendeje történt mindez: október 22-én… Voltak jelen vagy ötszázan –
Pécstől Miskolcig, Győrtől Nyíregyházáig… És – idézem a főszervező
bevezetőjét – „A versek szabad fórumán először az (szólal meg), aki már
nem lehet velünk: Illyés Gyula. Versének címe: Egy mondat a

zsarnokságról.”
Ez a vers a lehető
l e g v ö r ö s e b b
posztó volt a hat-
alom szemében,

mert tehetetlen volt vele szemben (nem volt
politizáló társaság, ahol meg ne szólalt
volna magnetofonról szerzője kántáló
„rácegrespusztai” szóejtésével és hangny-
omataival) és mindenki számára világos volt, hogy nem csak 1950-et
idézte, amikor íródott, hanem minden további letiport évtizedet is.
Megjegyezném szerény magántörténelmi adalékként, hogy három
évvel „ezelőtt”, 1982-ben a Mozgó Világban én köszönthettem születés-
napján „Gyula Bátyánkat”, lapunk névadóját, s ezt a feladatot úgy gon-
doltam helyénvalónak megoldani, hogy jobb, ha nem én beszélek: tehát
„Érettségi tételek” cím alatt összeállítottam egy több száz tételes Illyés
szófordulat- és mondatgyűjteményt. Ebbe a szövegfolyamba el-elre-
jtegetve az „egy mondatot”. Persze észrevették – „nekik” is volt szánva –,
és az Agárdi Péter üvöltözve „becstelenezett” le egy raporton, azaz csak
kezdett volna… Mert akkor már azért – tisztesség ne essék szólván -
nagy volt a pofánk. Már nem vettük komolyan a versből, azt hogy „a száj
elé hulltan / pisszt jelző ujjban”… Egy évre rá (1983) repültünk is.

Rögzítsük: 1985. október 22-én a lakiteleki Művelődési Házban zajlott
le – történt meg! – az első nyilván demonstráció Magyarországon az
1956-os forradalom emlékére.

Döbbenetes tény, hogy ez a félezer főt megmozgató és szellemével az
egész országot besugárzó esemény (amit fölerősített a Szabad Európa
Rádiója és „visszaigazoltak” a rapid hatósági eljárások is) miért nem érte
el a tömegkommunikáció „ingerküszöbét”? Vessük csak tekintetünket a
Duna-partra az Erzsébet híd környékére. Ugyanekkor – 1985. október 15-
17-én – rendezték az Európai Kulturális Fórummal egyidőben azt az alter-
natív kulturális fórumot, amit látványos és mosolygó eréllyel betiltottak a
hatóságok – a világsajtó aktív részvétele mellett. Szerénységem is jelen
volt a Duna Intercontinental előcsarnokából Eörsi István lakására vonuló
„ellenzéki” „polgári” „demokraták” között, ahol szintén erőteljes média-
jelenlét volt észlelhető – visszafogottan fogalmazva. Kakukktojás lehettem,
akinek a legfőbb élménye a „balhén” túl az volt, hogy a bejárati ajtó mellé
volt felakasztva a költő József Attila-díjának égővörösben pompázó
oklevele nagyjából akkorról, amikor az Egy mondat a zsarnokságról szüle-
tett. Véletlen, persze. Ebből az eseményből hír lett, a hírből emlék, s ebből
egy nemzedékkel utóbb szaktörténészek buzgólkodása folytán törté-
nelem. Azaz pontosítsunk: a történelemről való beszéd. Egyfajta beszéd.

Mert – ugye – a történelemnek az objektivitását aligha lehet
megkérdőjelezni. Azaz visszájáról fogalmazva: az elmúlt idő tényeit
lehetetlen meg nem történtté tenni. Ahogy mondani szokás: ami
megtörtént, azt a mindenható Úristen sem teheti meg nem történtté. Ez a
közhelyes igazság persze nem teszi megengedhetetlenné és vitathatat-
lanná azoknak az állításoknak a létét, amiket a históriáról való beszéd
elvár magától. A történelemről való beszéd soha nem lehet „pontos”,
soha nem fedheti le azt, ami megtörtént. És ne is gondoljunk a nyilván-
való hamisításokra, a tudatos elhallgatásokra, a manipuláció egyéb – és
mindig érdekvezérelte – eseteire. 

Nincs alku: résen kell lenni. Soha nem adni fel a pontosítás, a
kiigazítás, a helyreállítás kötelmeit. Tehát – újra mondva – soha el nem
felejteni azt, hogy a történelem valósága nem azonos, mert nem lehet
azonos, azokkal a – engedjük meg: jóhiszemű – ráfogásokkal, amik történet-
írásnak nevezik magukat. És soha ne zárjuk ki azt sem, hogy a múlt elhall-
gatott tényei évtizedekkel utóbb hirtelen akár még hírekké is válhatnak. Ha
előkerül – mondjuk – egy oklevél, egy elkallódott emlékirat, egy „lucidus”
elméjű bölcs aggastyán. Ha előbukkan egy könyv, elkészül egy film.    

Alexa Károly
(Alexa Károly: Nemzeti kód című írása megjelent a Lugasban, 

a Magyar Idők hétvégi mellékletében, 2015. október 17-én.)
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Büszkék bagyunk rá!
Salánki Zsolt az év lovas polgárőre

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából kitüntetés
átadással egybekötött ünnepséget rendezetett október 16-
án a budapesti HM Kulturális Központ Stefánia Palotában
az Országos Polgárőr Szövetség. Az ünnepi alkalmon egy
lakiteleki is kapott elismerést.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a lovas
szolgálat során végzett kiemelkedő tevékenységéért az Év
Lovas Polgárőre kitüntetésben részesítette Salánki
Zsoltot, a Polgárőrség Lakitelek tagját.

Gratulálunk, büszkék vagyunk rá!

forrás: lakitelekma.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszakécskei
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán

2015. november 05-én (csütörtök)  
SZÜNETEL az ügyfélfogadás. 

Megértésüket előre is köszönjük!
Szeidl József járási hivatalvezető

A FORRADALOM NAPJAI LAKITELEKEN
c. írás folytatása az 1. oldalról:

Lakitelek lakossága a rádióból, a napi sajtóból hamar értesült a pesti for-
radalomról. A legtöbben nagy örömmel és várakozással fogadták a híreket. A
rendszerváltoztatást követően, a hosszú hallgatást megtörve még meg
tudtunk szólaltatni közülük néhányat.

Községünkben még októberben megalakult a Faluőrség és a Nemzeti
Bizottság. Az alakuló ülésekről jegyzőkönyvet fellelni nem tudtunk, de a
községi tanács végrehajtó bizottságának jegyzőkönyveiből következtet-
hetünk a tagokra. Bizonyos, hogy a Nemzeti Bizottság elnökévé Csikós Tóth
István erdészeti szakelőadót választották. A tagok között tevékenykedtek:
Scherter Béla gyógyszerész, ifj. Tonn Gyula, Kozma Gyula, Bacsik Mihály,
Révész Sándor gazdálkodók és Sinka György rendőr. Csikós Tóth István
november 2-án részt vett a járási forradalmi bizottság alakuló ülésén,
Kecskeméten, itt fegyvert kért a nemzetőrség számára.

A Nemzeti Bizottság tagjai köztiszteletnek örvendő lakitelekiek voltak.
Fenntartották a rendet, megőrizték a falu nyugalmát.

Fábián Mihály bácsi visszaemlékezéséből tudjuk, hogy ő volt az, aki a
tanácsházára bement és ott szétszórta a gyűlölt begyűjtés iratait. Ő tetette ki
a gyászlobogót is az épületre a hősi halottakra emlékezve.

Gálig János bácsi 1956-ban hídőrként szolgált az ugi hídon. Ő arról szá-
molt be, hogy október 23-a után nagyon hamar odaállt két orosz tank a híd
két oldalára, s a híd alatti „laposon” táborozott még vagy harminc orosz
katona. Az oroszokat aztán egy magyar tiszti különítmény váltotta fel, „had-
nagy volt mindegyik – ahogy mondta –, egy százados volt a parancsnokuk”.
Ők csak 1956 végén mentek el. A hídon szolgáltak még vasutasként abban
az időben Kerekes Ferenc, Mészáros Ferenc és Endre Imre is.

Fegyveres harcra itt nem került sor, de úgy tudjuk, Lakitelekről is volt egy
teherautó Kécskén, mikor a tüntető tömegbe lőttek repülőgépről, s ezen a
teherautón is szállítottak sebesülteket. Tudunk arról is, hogy községünkből
is vittek összegyűjtött élelmiszert Budapestre.

A szabadságharc leverése után több lakitelekit meghurcoltak. Fábián Miska
bácsit elvitték az oroszok. Délvidéki származású lévén tudott velük beszélni.
Erre megállították a kocsit a negyvennégyes úton, és leszállították róla. Azt hitte
„menekülés közben” akarják agyonlőni. Hiába mondták neki, hogy menjen már,
nem akart elindulni. Végül az oroszok elhajtottak. Miska bácsi útlevelet csak a
rendszerváltoztatás után kapott, akkor látogathatott haza szülőföldjére először.

Csikós Tóth Istvánt december 22-én beválasztották a lakiteleki községi taná-
csi végrehajtó bizottságba, 1958-ban azonban perbe fogták Kecskeméten, és
1 év felfüggesztett börtönre ítélték. A Legfelsőbb Bíróság 1959-ben felmentette.

Révész Sándort, akinek édesapja a Kisgazda Párt országgyűlési
képviselője volt, 1957 júliusától 1958 áprilisáig közbiztonsági őrizetben tartot-
ták. A Kecskeméti Megyei Bíróság 10 hónap börtönre és 1 év jogvesztésre
ítélte. A Legfelsőbb bíróság a 10 hónap börtönt 6 hónapra enyhítette.
Édesapját szintén őrizetbe vették, de büntetőeljárást nem indítottak ellene.

Scherter Béla, aki ellen 1945-ben a Budapesti Népbíróság előtt indult per,
különösen is figyelemmel kisérték. A háború után azzal vádolták, hogy
részese volt egy gyógyszergyár nyugatra szállításának. A per felmentéssel
zárult. 1957-58-ban hónapokat töltött közbiztonsági őrizetben, majd előzetes
letartóztatásban. Végül a Kecskeméti Megyei Bíróság a forradalom miatt
ellene felhozott vádak alól felmentette.

Szatmáry Kálmán bácsit bebörtönözték 1956-os tevékenysége miatt. Nem
beszélt róla, mi történt pontosan, részleteket sajnos nem tudunk.

Rajtuk kívül is bizonyosan voltak olyanok, akik nem folytatták, nem
folytathatták tanulmányaikat, rendőri megfigyelés alá kerültek, nem kaphattak
útlevelet kiállásuk miatt. Örömmel vesszük, ha hírt kaphatunk felőlük.

Ha valaki a teljes szöveget szeretné elolvasni, kérjük, keresse a
lakitelekma.hu internetes oldalon.

ITT A FŰTÉSI SZEZON, ITT VANNAK
A TRÜKKÖS FAÁRUSOK!

Itt a fűtési szezon, így megyénkben is megjelenhetnek a trük-
kös faárusok. Minden évben több tucatnyi embert csapnak be a tűzifával
házalók. Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a „tüzelős csalók”.
Elkövetési módszereik jellemzői a következők: A kereskedelmi árnál
jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű portékájukat plakátokon, hirdetési
újságokban. Csak egy telefonszámot adnak meg a hirdetéseikben, az áru
értékesítését pedig általában helyszínre szállítással vállalják.
A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva már csak ennek
a fele. A laikus vevő megbecsülni se tudja, hogy annyit kapott-e, amennyit
megrendelt. Előfordulhat, hogy nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják
ki. A vásárlás során, ha – nagyobb címletű bankjegyből vissza kell adni – kifi-
gyelhetik, hol tartja a  házigazda a pénzét és a figyelmét elterelve (vizet
kérnek, WC-re, mosdóba mennek) megszabadítják tőle. 
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást? Fontolják meg a kiválónak tűnő
– piaci árnál jóval kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizalmat-
lanságukat az árusokkal szemben. A megrendeléskor előre egyeztessék a
kiszállítás időpontját, és  kérjnek segítséget, aki jártas a tüzelővásárlásában.
� Csak azután fizessenek, amikor mindent rendben találnak!
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„Segítségedben reménykedem, Uram…” 
Zsoltárok 119:166

Az utóbbi időben óhatatlanul is figyeljük a Magyarország déli határán átjövő,
átmenő, emberforgatagot, és az elhangzó híradások számszerűsítéseit, hogy
ebben a forgatagban naponta hány száz, hány ezer ember vesz részt.

Nagyon nehéz megállni szó nélkül, hogy ne említsük az írott és elektronikus
sajtó felelősségét abban, hogy ezt az emberáradatot, miként, hogyan nevezi meg.
Mintha szerencsejáték fogadószámait mondanák, úgy említik e tömeg szám-
szerűsített nagyságát, hogy hányan lépték át illegálisan Magyarország határát.

Elharapódzott és egyre jobban beágyazza magát a közéletbe, az életünkbe e
tudósítók által használt, emigráció kifejezés, szó, vagy fogalom. Utánanéztem
néhány gyakorta használt kifejezésnek, a teljesség igénye nélkül, mint pl:

– emigráns – Ennek a szónak két jelentés is van: 
1. az a valaki, aki politikai okokból azzal a szándékkal hagyja el hosszabb időre

hazáját, hogy oda, egy későbbi időpontba vissza kíván térni. Önkéntes
száműzetésbe megy. Ezzel a cselekedetével, sokakkal megszakítja a kapcsola-
tot, de a hazájával nem, mert úgy megy el, hogy „haza” kíván térni. 

2. kibujdosó az a valaki, aki politikai, vagy egyéb okokból úgy hagyja el az orszá-
got, hogy kilétét mindvégig titokba akarja tartani, (ez az a bizonyos helyzet, amikor
az illető nem akarja regisztráltatni magát az országhatárokon.) Ezt az állapotot
annak minden nyűgével és bajával önmaga választja, nem kényszeríti bele senki.

– emigráció – a hazájától távol töltött időt és a körülötte történő eseményeket
emigrációnak nevezzük. 

– menekültek – aki saját életét, családja életét, az egzisztenciáját, létét látja
veszélyben a hazájában, ezért a számításba vehető atrocitások, megtorlások elől
egy olyan országba menekül, ahol védelmet remél. Jézus Krisztus is ilyen értelem-
ben menekült, azaz menekített volt. (Olvassuk el figyelmesen Máté 2: 13-23 verseit.)

– kivándorló – az a valaki, aki végleges letelepedési szándékból hagyja el
saját hazáját, tehát ő véglegesen szakított mindennel.

– disszidens – újabban szélesebb értelemben használják mindazokra, akik
egy ország törvényeivel, társadalmi rendjével való szembekerülésük miatt, vagy
más okból, pl. anyagi érdekből, érvényesülési szándékból külföldre távoznak, s ott
kívánnak letelepedni. A disszidálás – ellentétben a kivándorlással illegális
tevékenység, ezért a törvény bünteti. 

Az a tömeg, amelyikkel a képernyőnk és a hócipőnk telik meg napról napra,
annak a megnevezése labilis, pontatlan, nehezen illeszthető a fentebb felsoroltak
bármelyikébe. Elsősorban nem bevándorlók, mert nem marad benn az orszá-
gunkban, hanem túlmegy rajtunk és útközben belénk törli a lábát. Ha csak a lábát
törölné belénk...

Ezek a képek, ez a jelenség azt sugallják, hogy itt lényegében egy eddig nem
látott, és nem tapasztalt eszközökkel komoly háború folyik. Olyan ez a tömeg,
mint egy globális méretű hasmenés. Váratlanul jelenik meg, egy-két alkalommal
görcsöt okoz, aztán átmegy rajtunk, s ami utána maradt… hát mit ne mondjak.
Annak képi megjelenítését láthattuk szeptember derekán, végén.

A sajtó még mindig, felelőtlenül, meggondolatlanul használja erre a jelenségre
a migráció fogalmát, és ezáltal terheltté teszi magát a fogalmat. És mi, a mostani
történések szemtanúi, ennek a hömpölygő, szűnni nem akaró emberáradat által
maguk után hagyott mérhetetlen szemét és mocsok káoszával azonosítjuk a
fogalmat (a migrációt), miközben létezik hazánkban egy az emigrációval
foglalkozó gyűjtemény, múzeum és levéltár a Lakiteleki Népfőiskolán, ahol a
minket, magyarokat érintő emigrációnkat dolgozzák fel, teszik közkinccsé.

Szeretném leszögezni, hogy ami itt zajlik, az nem népvándorlás. Bármennyire
is szeretnék annak feltüntetni, mert a létszám még nem tesz néppé senkit. Ami
a híradásokból átjön, az az érzése az embernek, hogy itt egy guinness rekord
felállításának kísérlete folyik.

A bevándorló az, aki múltjával és családjával nálunk keres menedéket, és oltalmat.
Naponta születnek számítások, hogy mennyibe kerül személyre szabottan az

országon belüli utaztatásuk, az orvosi ellátásuk, élelmezésük és… Nem is szólva
arról, hogy mibe kerül a kerítés, amelyikkel az országunkat vettük körül és átvitt
értelemben azt az Európát, amely annak idején fintorogva vett föl minket soraiba.

De mibe kerülne néven nevezni ezt a jelenséget és a benne résztvevőket?
Előfordult a történelemben, hogy üldözöttek, menekülők nálunk kerestek és talál-

tak menedéket. S aki nálunk keresett menedéket, az nem rondított a küszöbre,
az nem élt vissza az irgalmas samaritánus irgalmával, ha pedig úgy döntött, hogy
nálunk maradt, nem igyekezett átalakítani társadalmunkat.

Bár megüzenték, igaz csak „egy papír fecnin”, hogy, ha majd megérkeznek,
akkor „bennük egy ünneplő, boldog tömeget” lássunk, és ne házigazdaként,
hanem cselédként viselkedjünk abban a házban, amit mi nemes egyszerűséggel
hazának nevezünk.

Miért fontos, hogy mindent pontosan nevén nevezzünk? Mert szerintem,
személyeikben nem egy „ünneplő, boldog tömeg” érkezett Magyarországra, akár
mennyire is azt akarják elhitetni velünk.

„A pontatlan szóhasználat a tapasztalat szerint nagyban erősítheti a
migrációhoz vagy a menekültügyhöz kapcsolódó negatív előítéleteket.” 

Aki erről többet szeretne olvasni és tudni, annak a témához kapcsolódó
36 kifejezés pontos, ugyanakkor közérthető tartalmára hívnám a figyel-
met még akkor is, ha olykor értelmezési nehézségek merülnének fel:

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Kulfoldiek-Magyarorszagon-05-11-2011-WEB.pd

„Atyámfiai, ne így legyen közöttetek…” Máté 20:26

Hajós, 2015. október 16. hazafiúi tisztelettel:
Göncző Sándor nyugalmazott református lelkész

Lelkész Úr írása óta megváltozott a magyarországi helyzet. A határainkat
lezárták, hogy tovább ne vándoroljanak rajtunk keresztül a migránsok. 

„A magyar határon bevált a kerítés, ahogy máshol is Európában, habár
ezekről nem beszélnek.“ Sok nehézséggel küzd az az Ausztria, melynek kan-
cellárja gúnyolódott hazánkon, hozzá nem méltó jelzőket használt az
országunk vezetőire. Azokra, akiket a nyugat népe az első pillanattól elismer!
„Bárcsak nekünk lenne Orbán Viktorunk, aki tudja kezelni a helyzetet, védi az
országát, s közben Európa határát is...“ – mondja a németek többsége is!

Szlovénia is kerítést építene a határra! Amennyiben a horvát hatóságok
továbbra is ellenőrzés nélkül szállítják a migránsokat a szlovén zöldhatárra, úgy
határzárat építenek...  Németország  október utolsó hetében elkezdi a kitolon-
colást!!!  A gazdasági menekülteket  visszaküldik!  

Bár ettől még nem sok reményünk lehet Európa további megszállásától!
Tízezrével özönlik naponta Nyugat-Európába  a nép... Döbbenten nézzük a véget
nem érő áradatot... Meddig tart ez még? Mi lesz a vége?                                -ge

A BÁL BEVÉTELÉT AZ ISKOLÁS GYERMEKEK JAVÁRA
FORDÍTJUK!
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Kedves Olvasóink!

Szeretnénk Önöknek bepillantást engedni a Gondozási Központ
mindennapjairól az őszi hónapokban is.  

Időseinkkel 2015. szeptember 28-án látogatást tettünk a Pulai
Gyűjteménybe. Sanyi bácsi fonográfon lejátszott zenékkel várt bennün-
ket, majd körbevezetett a kiállításon. A lelkes tárlatvezetést követően
pedig mézet és mustot kóstolhattunk. 

Köszönjük Sanyi bácsinak, hogy eljöhettünk. Kívánjuk, hogy a Pulai
Gyűjtemény továbbra is maradjon Lakitelek szíve-lelke rendezvények,
ünnepségek tekintetében is. 

Egy kedves bentlakónkat Czilling
Edénét köszönthettük 90.
születésnapja alkalmából október
elején. Ünnepeltünket ez alkalomból
Zobokiné Kiss Anita polgármester
asszony is felköszöntötte, aki Orbán
Viktor miniszterelnök emléklapját
adta át virágcsokor és torta
kíséretében. Kívánunk Erzsike
néninek sok boldogságot és jó
egészséget a Gondozási Központ
valamennyi dolgozója és ellátottja
nevében.

November elején Mindenszentek és Halottak napja lesz. Ez alkalomból
a Gondozási Központban 2015. október 29-én, csütörtökön délelőtt
10 órakor„Megemlékezés” Napot tartunk. 

Ezen a napon kegyelettel emlékezünk azokra, akik intézményünkben
élték életük utolsó időszakát és innét kísértük Őket végső útjukra.
Emlékezünk és imádkozunk értük és az intézményben élők elhunyt hoz-
zátartozóiért. Közös ima után felolvassuk a neveket és egy-egy szál
gyertya meggyújtásával rójuk le kegyeletünket emlékük előtt. 

Meghívónkat eljuttattuk, az általunk nyilvántartásban szereplő minden
elhunyt ellátottunk hozzátartozójához, aki értesítheti a többi közeli
családtagot is.

Novemberben még egy ellátottunkat köszönthetünk 90. születésnapja
alkalmából. Torbán Jánosné, Marika néninek kívánunk a Gondozási
Központ dolgozói, ellátottjai nevében sok szép, együtt eltöltött éveket és
jó egészséget!

Köszöntjük a kollektíva nevében is névnapjuk alkalmából a Gondozási
Központ munkatársai közül: a Terikéket, Gyöngyiket, Erzsikéket és
Katikát. Köszönjük lelkiismeretes munkátokat! 

November 10-én, kedden 14.30-tól Lakógyűlést tartunk Bentlakó

ellátottjaink és hozzátartozói részére. Számítunk az érintettek
megtisztelő jelenlétére, hozzászólásaira. 

November 12-én Szociális Munka Napja lesz. Ez úton szeretnénk
megköszönni a Gondozási Központ valamennyi munkatársának
odaadó, lelkiismeretes munkáját! Kívánunk Nektek sok erőt, kitartást
ehhez a nem könnyű feladathoz, melyet nap, mint nap elláttok. 

Hamarosan itt a Karácsony. Felkérést kaptunk a Művelődési Háztól
arra a feladatra, hogy időseinkkel a Falu karácsonyfájára díszeket
készítsünk. Ennek a kérésnek mi nagy örömmel teszünk eleget.
Örülünk, ha az idősekkel mi is tehetünk valamit Lakitelekért, hisz a falu
is sokat tesz értünk!

December 4-én, 10.00-tól látogat el hozzánk a Mikulás krampuszá-
val együtt. Az a nap mindig a vidámságot, az örömöt jelenti számunkra. 

Karácsonyi Ünnepséget is tartunk december 21-én, 10.00 órától.
Hamarosan beköszönt a tél, a maga veszélyeivel. Kérem, vigyázzanak

magukra és engedjék meg, hogy segíthessünk pl. bevásárlásnál,
gyógyszeríratásnál és kiváltásnál. 

Csatlakozzanak hozzánk, vegyenek részt rendezvényeinken, hisz a
közösségi együttlét nagyon sok pozitív hatással van ránk. 

Halottak Napján kívánunk Önöknek meghitt, békés megem-
lékezést, a lelkekben is!

Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Móczáné Tombácz Edit mentálhigiénés munkatárs

OLY TÁVOL, MESSZE VAN A HAZÁM . . .
Főleg az idősebb korosztályban keltenek érzelmeket ezek a fülbemászó

dallamok. 
Az 56-os forradalom leverése után külföldre menekültek a muzsika

hangján üzentek, hogy élnek és jól vannak. Örültek, ha valamelyik ország
befogadta őket, kaptak enni, fedél volt a fejük felett és nem adták ki őket  a
magyar hatóságnak.

Akár éveket is lágerben töltöttek és türelemmel várták sorsuk jobbra
fordulását. 

Balliberális agyrém őket összemosni azzal a jelenséggel, ami nap-
jainkban zajlik – amit migrációnak, vagy népvándorlásnak neveznek.

Ami napjainkban történik, nem más, mint Európa lerohanása. Invázió!
Támadás Európa rendje, közbiztonsága, benne az egyes országok szu-

verenitása ellen. Szervezetten, irányítottan embercsempészek bevonásával
történik. 

80 %-uk edzett, életerős férfi, mozgásukon látszik, hogy valahol, valami-
lyen kiképzésben már részesültek.  A többi megtévesztett, lefizetett, hoz-
zájuk csapódó igazán sajnálni való szerencsétlen ember!

A média természetesen tobzódik a gyönyörűségtől, éli sajátos, külön világát.
Így aztán nem csoda, hogy az összevágásokból a koncentrációs táborok

világát idéző képek jelennek meg Magyarországról, holott nem teszünk
mást, mint őrizni akarjuk a határt, ami Szent Istváni örökség. Az
államalapítás után ő szervezte meg a határvármegyék és a gyepük őrzését. 

A korai magyar határőrizet megszilárdítása és a határvédelem
megszervezése Szent László nevéhez fűződik.

Európában elsők között fogalmazta meg a határőrség és a határőrök
feladatát,  kötelességét jelentette ki, hogy az államhatár szent és
sérthetetlen!

Emlékét a határőrség megőrizte és védőszentjének választotta. Június
27-e László napja, egyben a határőrség napja volt. 

Érdekességként megjegyzem, hogy Olaszország akkori baloldali  kor-
mánya  nem fogadta be az 56-os menekülteket, annyira szolidáris volt a
forradalmat leverő Kádár kormánnyal. Most ő ítél el bennünket, amiért őrizni
akarjuk Magyarország  és az UNIO határait...

Kecskés Sándor
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Kedves Olvasóink!

Szeptember 28-án tartotta első megbeszélését ebben a
tanévben az Eötvös Iskola Szülői Munkaközössége. Az elnökségi
beszámoló után tisztújításra került sor, melynek eredményeként

öten kerültek az elnökségbe: Medveczki Gyuláné, Hegyi Andrea, Lovas Márta, Váradi
Mónika és Szabó Zoltán. Az iskola tanulói és kollégáim nevében is szeretnénk
megköszönni az SZMK tavalyi segítségét, szervező munkáját, sok sikert kívánunk az
új tanév munkatervének megvalósításához!

Az SZMK október 9-10-én őszi hulladékgyűjtést szervezett. Az osztályok közöt-
ti vetélkedést az 5.a nyerte, második lett a 3.a, a harmadik helyen pedig a 7.a osztá-
lyosok végeztek.

Október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére a Muraközy János Hagyományőrző
Egyesület Heinrich Gábor parancsnok úr vezetésével szervezett akadályversenyt
diákjaink számára. Az állomások között a Comenius + program próbái is szerepeltek.
Eredményt a Holt-Tisza partján hirdettünk. Az alsósok közül a 4.a csapata szerezte
meg az első helyet. Második a 3. a, harmadik a 2. c csapata lett. A felsősök közül az
5. b osztályosok voltak a legügyesebbek, akik megelőzték a 7. a és a 6. b csapatát.
nyolcadikosaink az alsós osztályok kisérésében és az állomásokon a játékok
szervezésében segítettek. Remek  volt, köszönjük!

Szelesné Kása Ilona tanárnő sikeresen pályázott a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató
Központ programjára, így október 7-én nyolcadikos diákjaink Budapestre, a
Hűvösvölgybe tettek nagyon emlékezetes kirándulást. A nap összefoglalóját Bodor
Borbála Lea 8.b osztályos tanuló tollából olvashatják:

Bűvösvölgy a Hűvösvölgyben
Lakitelekről autóbusszal indultunk, hogy részt vehessünk a Bűvösvölgy programjain.

10 órára értünk a nagyon szép épülethez, ami olyan volt, mint egy kis kastély. Bent
rögtön feltűnt, hogy minden nagyon modern és színes.

A szervezők csoportokra osztottak bennünket. A mi csoportunk a piros csapat lett,
tízen voltunk benne, mindannyian lányok. Az első program a rádiózás volt. Egy kerek
asztalhoz ültünk, ami mikrofonokkal volt felszerelve. Először megbeszéltük a sorren-
det és mindenkinek a munkáját. Én lettem a betelefonáló. Nagyon izgultam, de a
végére már nagyon viccesnek tűnt minden. Ötven perces volt minden foglalkozás, de
nagyon gyorsan szaladt az idő. Úgy elrepült, hogy a felvett műsort nem is tudtunk
meghallgatni. 

A következő program a híradózás volt. A szobában egy szekrényt találtunk
ruhákkal. Nagyon viccesen néztünk ki azokba felöltözve. Ezután kiválasztottuk a
nekünk tetsző hírt. Én és Anna a gördeszkázó kecskéről szólót választottuk. Beálltunk
a greenbox- ba, ami egy zöldre festett fal. Erre, a hátunk mögé vetítették a díszletet.
Ez a foglalkozás is nagyon rövidnek tűnt. 

A következő órában filmet készítettünk. Beültünk egy autóba öten, és mögénk
vetítették a jelenetet, mi meg eljátszottuk a szerepünket. A mi történetünk egy horror
volt. Viccesre sikeredett. 

A következő teremben egy rendőrségi ügyet kaptunk. Egy telefon segítségével ki
kellett keresnünk egy férfi adatait. Utána a vezetőnk elmesélte, hogy milyen veszélyei
lehetnek a facebook-nak, az internetnek. (Otthon még aznap letöröltem az adataimat
a facebookról) A végén együtt a két osztály megnézte a kisfilmeket és a híradósokat.
Mindenki nevetett. Búcsúzóul egy csoportképet is készítettünk.

Ez az esemény örök emlék és tanúság marad.

Már a második tanév kezdődött az ERASMUS +,
Roll the dice! programsorozatában. Iskolánk
diákjai Romániában, Moldvában, Páncsu városában jártak. Az útról a 7. osztályos
Szántó Patrik, Kiss Csaba és Nagy Petronella beszámolóit olvashatják?

Mikor szeptember 1-jén elkezdődött az iskola, még nem is gondoltam, hogy
rövidesen Romániába fogok utazni. Nagyszerű meglepetés volt. Repülővel
indultunk Marosvásárhelyre, ahol még este megnéztük a várost. Másnap
busszal indultunk tovább Foksányba. Az út gyönyörű volt, tele
szerpentinekkel és erdővel. Nagy várakozással érkeztünk a páncsui iskolába,
hogy megismerkedjünk egy másik kultúrával és gyerekekkel. Plusz izgalmat
jelentett, hogy mindezt angolul kellett megtennünk. 

Tanáraink és az ottani segítők kedvesek voltak mindvégig, teljesen más kapcsola-
tot alakítottunk ki, mint az iskolában. Sokat énekeltünk, játszottunk, nevettünk. Igaz,
mindannyian különbözőek voltunk, mégis megtaláltuk a közös hangot. Több
érdekes, szép helyre eljutottunk, például a Vráncsa-hegységben található „örökké
égő lánghoz”, ami engem nagyon érdekelt, mert magától gyullad fel újra és újra. Új
ételeket is kóstoltam (pl. mamaliga=puliszka), amelyek számomra idegenek voltak.
Szabad időnkben útra keltünk a Kárpátokon át, megnéztük Kézdivásárhelyt, ami egy
messzi-messzi, de patinás, színmagyar város. Visszafelé megnéztük az ezeréves
határt, mely segített elképzelni, milyen hatalmas volt egykor Magyarország. Több
apró ajándék, és felejthetetlen pillanatok teszik emlékké ezt a remek kirándulást!” 

„Szeptember 19-én, 11 órakor megkezdtük utazásunkat Románia felé. Kilencen
indultunk: az osztálytársam, Patrik, nagyon kedves tanáraink, Anikó néni, Rozika
néni és Pista bácsi, és a lányok, Cintia, Petra, Anna és Bori. A repülést nagyon
élveztem. A repülőtéren egy nagyon kedves és mosolygós sofőr, Gyula bácsi
fogadott bennünket, aki az egész utunkat végigkísérte Romániában. Rozika néni
vezetésével, aki mellesleg tökéletesen beszél románul, elmentünk sétálni
Marosvásárhelyen. Sok érdekességet láttunk: a városházát, a Kultúrpalotát, a
várat, de a legcsodálatosabb élményem egy találkozás volt. Amíg tanárainkat
vártuk egy bolt előtt, odajött hozzánk egy idős néni, aki elmesélte, hogy a közeli
Bolyai Farkas Líceum magyar tanára volt, és megtanította velünk saját versét: Te
is lehetsz virág, a sivatag virága/ Istent vigasztaló csöpp ragyogása. 

Erre emlékezni fogok mindig, és innen is köszönöm neki ezt a gyönyörű verset.
Vasárnap Gyula bácsival elindultunk Foksányba. Útközben ittunk forrásból

Homoródon, láttuk a Medve-tavat Szovátán, de az út egy egész napig eltartott. A
panciu-i iskolában az egy heti program alatt sokat beszélgettünk nemcsak
helyiekkel, hanem voltak ott spanyolok, portugálok, törökök, lengyelek és
szlovákok is. Megtanultunk egy új dalt, aminek a címe mint a projekté,  „Roll the
dice!” volt. Játszottunk és túráztunk is. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben
a programban, és köszönöm a szervezőknek a gondoskodást!” 

Sok kedves, egyenruhába öltözött gyerek várt minket hétfőn délelőtt, amikor
megérkeztünk a panciu-i iskolába. Voltak, akik kameráztak, fényképeztek és olyanok,
akik kérdezgettek minket: - „Hogy tetszik Románia?” vagy –„Mi a kedvenc ételed?”. Az
iskolájuk olyan nagy volt, hogy szinte el lehetett benne tévedni. A folyosón sok szép
rajz, festmény volt kifüggesztve. A nyitó ünnepségen egy asztalon jó érzés volt a
többi között megpillantani a magyar zászlót. Kaptunk névjegykártyákat is,
elmondták a heti programot, majd vendégül láttak minket sok finom zöldséggel,
gyümölccsel, sajttal és hallal. Az udvaron fergeteges volt az iskola kórusának bemu-
tatkozása. Utána jött a tánccsoport, mi is beszállhattunk, nagyon jó volt körtáncokat
járni más országbeliekkel. Másnap csoportokra osztottak minket, és elkezdtük ta-
nulni a „Roll the dice!” dalt, amit az iskola igazgatója és angol tanára írtak, majd
kimentünk és zászlóinkat lengetve még egyszer elénekeltük. Jó kis dal volt, kár
hogy haza kellett mennünk. Másnap vetélkedőt rendeztek a művelődési házban:
volt ott Activity, társasjáték, ugróiskola és kidobó. A négy csapat tagjai végül
„diplomát” kaptak. Másnap közös busszal a hegyekbe kirándultunk. Egyesek a
tájban gyönyörködtek, fényképeztek, mások beszélgettek, de voltak, akik a hegy-
oldalon fociztak. A közös kép itt sem maradhatott el. Miután egy nagy épületben
helyi specialitásokat kóstoltunk (kukoricakása, töltött káposzta, bukta) hazaindul-
tunk. Nagyon összebarátkoztunk egy román lánnyal, Roxyval.  Nehéz volt tőle
elbúcsúzni az utolsó napon, de azóta is tartjuk a kapcsolatot. Jó volt számomra
megismerni Romániát, együtt játszani a sok országból jött gyerekekkel.”

Iskolánk a kecskeméti Piarista Gimnáziummal közösen nyert pályázatot az Eötvös-
labor programban. Szeptemberben és októberben Nagyné Nádudvari Ilona tanárnő
vezetésével kollégáink, nyolcadikosaink, hetedikeseink és hatodikosaink is izgalmas
foglalkozásokon vehettek részt a szépen felújított laborokban. A program célja a ter-
mészettudományos tárgyak oktatásának segítése, a gyermekek kísérletező kedvének
felélesztése, a diákok természettudományos pályák felé irányítása. 

Településünk szülötte, Molnár Gyula bácsi közel százezer forint értékben
adományozott iskolánknak kémiai kísérletekhez használható lepárlókat, lom-
bikokat és más eszközöket. Köszönjük szépen nagylelkűségét!

(Az iskolai hírek folytatása a 12. oldalon.)

IS KO LAI HÍ REK – szer kesz ti: Ola jos Ist ván igaz ga tó
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„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!“ (Mt. 28,18)
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Magyar katolikusként  Kínában

Kínában katolikusnak lenni nem olyan nehéz, mint ahogy azt
gondolnánk. Csak nem jellemző. A Kínai Népköztársaságnak van per-
sze egy kicsit tartózkodó szemlélete a vallással, de ha valaki tényleg el
akar menni a templomba, akkor el is mehet. Minket úgy fogadtak a
kollégiumban, hogy a rendőr elmagyarázta, hogy gyakorolhatjuk nyu-
godtan a hitünket, akár keresztények, akár muszlimok, akár buddhisták
vagyunk, csak ne kezdjük el megtéríteni a kollégium lakóit. Szóval, ami
a lényeg volt a szavaiban, hogy nem fognak lecsukni minket, csak mert
egy katolikus templom 1 méteres sugarába tettük be a lábunkat.

Viszont itt jött a második nehézség: mégis honnan tudjuk, hogy hol
van templom a közelünkben? Hangzhouban, egy 8 milliós városban
voltunk, ami tele volt pagodákkal és szentélyekkel, de katolikus templo-
mot, azt kicsit nehezebben tudtunk találni. Egy évet voltunk ott, de csak
2 templomot láttunk. Ráadásul a megközelítése se volt a
legegyszerűbb. Csak az az idő, amíg eljutottunk a templomba, az volt
másfél-két óra, tehát a hazajutással együtt 3-4 óra, és akkor ehhez jött
még hosszá a mise időtartama. Tehát eleinte, amikor a szombati angol
misére mentünk, körülbelül délután négykor indultunk el és este 10-re
már jó volt, ha hazaértünk. Később a vasárnapi kínai misére jártunk,
aminek csak annyi hátránya volt, hogy kínaiul volt és hát így kevésbé
értettük, hogy miről is beszélnek a templomban. De szerencsére nincs
eltérés a kínai katolikus egyház és a nyugati katolikus egyház között és
a mise részei megegyeztek, így nem okozott problémát, ha éppen mag-
yarul mondtunk egy imát, míg az összes mellettünk lévő kínaiul tette
ugyanazt. Sőt, az imák hangsúlyozása is nagyjából megegyezett az
itthoniakkal, így ha még a szöveget egyáltalán nem is értettük, a
hangsúlyból rájöttünk, hogy most épp melyik imát is mondják.

Mint ahogy említettem, a szertartásban nem nagyon voltak eltérések,
csak egy két dologgal egészítették ki a nálunk már megszokottakat.
Például felajánláskor a hívők egy csoportja ajándékokat (főként
gyümölcsöket és pár egyéb ételt) vittek az oltárhoz, amit aztán a pap
elhelyezett az oltár körül. Másik ilyen volt a miatyánk utáni kézfogás, ami
náluk nem kézfogás volt, hanem egymás felé apró meghajlás és az
imára összekulcsolt kezek megrázása jókívánságként a másik fél felé.
De amúgy minden megegyezett az itthoni dolgokkal.

Maga a templom nyugatiasan nézett ki, bár nem volt tornya, a
harangozás például hangszóróból ment. Ezenkívül a templomon belül
a két mellékhajóban monitorok voltak, amik a misén a papot és a

szentélyt vették és a hívők, akik túlságosan is a templom szélén ültek
láthatták, hogy hol tart éppen a szentmise. De ugyanitt vetítették ki még
az énekek számát és a hiszekegyet is. A mise előtt pedig az összes
hívővel elénekeltették legalább egyszer a zsoltárok válaszait és az
alleluját. Itt akadt is egy kisebb nehézségünk az énekekkel kapcsolat-
ban, ugyanis a kínaiak nem öt hangjegyes kottát használnak, hanem
számokkal helyettesítik a hangjegyeket. Ez igencsak értelmezhetetlen.
Tehát nem a jó régi ötvonalas rendszer kis gömböcökkel köszön vissza
a vonalakról, hanem 5-2-6-6-1 stb. Jó, ezt persze ki tudtuk küszöbölni
azzal, hogy hallás után utánoztuk le a dallamot, meg év végére
nagyjából meg is szoktuk ezt a keleties kottát. Az, hogy a dalok szövege
kínai írásjegyekkel voltak írva, nem okoztak különösebb fennakadást,
mert ha nem is tudtuk, hogyan kell kiolvasni az egyes írásjelet, az
éneklő tömeg alapján csak énekeltük, amit ők énekeltek. 

Ünnepeikben is teljesen megegyeztek a mieinkkel, egyedül abban
tértek el, hogy az apák napja különösen fontos volt számukra, ami egy
konfuciánus társadalomnál, ahol a család vezetőjének szerepe nagyon
nagyra becsült, nem meglepő. Volt külön apák napi templomi össze-
jövetel, ahova minket, külföldieket is meghívtak, többek között, mert
fehér volt a bőrünk. (Ez, a fehér bőr, egyébként Kínában rengeteg min-
denre feljogosítja az embert.) Másik plusz ünnepük, ami volt, az a kínai
újévi mise (春�弥撒). Ez ugye ugyanaz, mint nálunk az újévi hálaadó
szentmise, amit ők is megtartanak amúgy, csak ők még a kínai újévi
szentmisét is megtartják. Itt megemlíteném, hogy a kínaiaknak a
karácsony inkább divatjellegű, egy nyugati szokás, és a holdújév az a
nagy ünnep, ami a nyugati kultúrában a karácsonyhoz felér. Az egyedüli
furcsaság, amit felfedeztem náluk a karácsonyi szentmisében az a
betlehem volt, amibe a legkülönbözőbb módon beszerezhető mini fig-
urák és állatok voltak kiállítva betlehemként. Például egy plüss szarvas,
porcelán birkák, porcelán Jézuska, ami nagyobb volt, mint egy furcsa
ülőpozícióban lévő szamár stb. 

Húsvétkor pedig kereszteltek. Most, hogy így visszagondolok
máskor egyáltalán nem is kereszteltek, csak Húsvétkor. A nagyszom-
bati vigília alkalmából a fiatalokat, a csecsemőket, a húsvéti szentmisén
pedig a felnőtteket. 

Így utólag elmondhatom, hogy ha a templomban nem kínaiul beszéltek
volna, valamint az énekeskönyvben nem kínaiul írták volna az énekeket,
na meg persze nem kínai emberek lettek volna körülöttem a templomban
teljesen ugyanolyan lett volna, mint egy európai templomban. 

Ez pedig azért jó érzéssel tölti el az embert, hogy bárhova is megy
a világba, van egy állandó dolog, ami mindenhol ugyanaz, mégpedig a
Jóisten.                                                                      Ifj. Olajos István

Az oltár
Biblia                                                         



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

„Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár.” (Zsoltár 128:1)
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Folytatjuk az előző számban elkezdett
sorozatunkat, melyben egy látszólag egyszerű,
mégis fejtörést okozó kérdésre keresünk
feleletet. Íme, a mostani kérdésünk, mely
szorosan kapcsolódik október hónaphoz:

MIÉRT FONTOS MA A
REFORMÁCIÓ?

A reformációról a
legtöbben tudják a
történelmi tényeket:
Luther Márton 1517. 10.
31-én indította el ezt a
folyamatot, amikor közre
bocsátotta 95 tételét,
melyben az akkori egyház
megújulási lehetőségeit

tárta fel. Nem akart elszakadni, csupán változ-
tatni szeretett volna, de ez nem sikerült.
Kiközösítés lett a vége. 

Majd a reformátorok
második generáció-
jához tartozó Kálvin
János személye fontos
még számunkra, aki
nem csupán rendsz-
erezte a Szentírás
tanítását, hanem a
gyakorlatba is átültette
a genfiek számára.

De felvetődik a kérdés: ehhez nekünk, a ma
élő XXI. századi embereknek mégis mi közünk?
Igen sok, de csakis akkor, ha a reformáció
lényegét megértjük és a hétköznapokba átül-
tetjük. A reformáció leghangsúlyosabb üzenete
a gyökerekhez való visszatérés. A legfon-
tosabb gyökér pedig a Szentírás tanítása.
Feladatunk, hogy ma is komolyan vegyük a
Szentírást és annak tanítását. Ezt szolgálta
annak idején a Biblia különböző nyelvekre való
lefordítása. 1590-ben Károli Gáspár gönci
református lelkész
fordította le magyar
nyelvre a teljes
Bibliát, melyet a
közeli Vizsolyban
nyomtattak ki, ennek
eredményeképp lett
közismert neve a
vizsolyi Biblia.
Hűnek lenni a refor-
mációhoz azt is

jelenti, hogy kezünkbe vesszük a Könyvek
Könyvét és olvassuk, tanulmányozzuk és ker-
essük, hogy mit is akar éppen ott és éppen
akkor üzenni a mindenható Isten. 

Éljünk ezzel a lehetőséggel, s vegyük komolyan.
Erről szól Bódás János verse:

Református reformáció

Megőriztük a Hitvallást s az Igét
századokon át, tisztán és híven.
De csak könyvekbe zárva! – mert szívünktől
nyelve, szelleme már-már idegen.
Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök)
utunkban a Lélek már nem vezet.
Bár mindnyájunk közös célja a Béke,
de utána a Pénz s az Élvezet.
Üresedik a templom, nincs imádság
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn.
Isten népére nem ismerhet immár
bennünk a világ. Rosszul áll a pör:
vágyait szaporítja ellenünk sok
millió “Minőségi Ellenőr”.
Úszunk az árral, számunkra is sorra
ezrével nőnek az uborkafák,
s kapaszkodunk, mert nagy erővel vonz a
fösvény, úrhatnám kispolgáriság.
A múlthoz képest hol van a minőség?
Hiába van papíron igazunk,
hiába mondjuk tisztán az Igét ha
a cáfolata sokszor mi vagyunk!
Bizony, bizony a „Semper reformari”
ideje jött el s elsősorban ránk!
Nem szekta, „izmus”, Róma most a kérdés:
bennünk lobbanjon újra fel a Láng,
a szent Láng, ami őseinkben égett
mitől sok fásult szív tüzet fogott
s áldozva szolgálták a hazát s népet,
szerények, tiszták voltak, s boldogok.
Itt az idő, hogy a Lélek vezessen
s azt tegyük, mit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak
majd református reformáció!

ALKALMAINK:
Minden vasárnap 9 órakor Lakiteleken, 

11 órakor Nyárlőrincen, a hónap első vasárnapján
8 órakor Tiszaalpáron tartunk istentiszteletet. 

Várjuk a gyermekeket is gyermek-
istentiszteletre: Lakiteleken minden
vasárnap 9 órakor a templomban közösen
kezdődik a felnőttekkel. Nyárlőrincen
szombaton 10 órakor az imaházban. 

Iskolai hír: 20  é ve s  
a  L a k i t e le k i

I s ko l á é r t
A l ap í t v á n y

Éppen 20 esztendeje, 1995. október
13-án jegyezték be hivatalosan is az
iskolai alapítványunkat. Ezalatt a két
évtized alatt sokan segítették adójuk
1%-val, egyéb anyagi támogatásukkal
az alapítvány pénzalapjának növelését. 

Sokat dolgoztak pedagógusok,
szülők és gyerekek egyaránt azért,
hogy az összegyűlt összegből támo-
gathassuk az iskolánk tanulóit, rajtuk
keresztül a családokat.

Iskolakezdéskor, tanév közben
(különböző programok, koncertek,
előadások megrendezésével; ver-
senyek jutalmazásával; a tehetséges
tanulók megsegítésével, az esély-
egyenlőségük feltételeinek biz-
tosításával; osztálykirándulások támo-
gatásával; a művészetoktatás esz-
közeinek (fellépésekhez ruhák,
csizmák) megvásárlásával, a zene-
tanuláshoz hangszerek biztosításával
segítettünk és segítünk. Támogatjuk a
nyári táborokat, külföldi vendégsze-
repléseket; az osztálytermek, iskolai
bálok, a bankettek helyszínének
díszítését, a napközis csoportok
játékainak beszerzését, az udvari
játékok fejlesztését.

20 éven keresztül dolgozott és dol-
gozik együtt a kuratórium. 

Tagjai jelenleg is: Harmatos Áronné,
Erki Tibor, Vargáné Darabos Márta; 

A könyvelési munkákat Somodiné
Német Idának köszönhetjük.

Kuratóriumi elnök: Olajos István               
Székhelyünk: Lakitelek, Kiss János

utca 1.
Hálás szívvel köszönjük azt a

rengeteg munkát, felajánlást és támo-
gatást, amellyel az alapítványunk
folyamatos munkáját teszik lehetővé!
Sok mindenen és sok mindenkin
segíthet egy jól működő alapítvány,
különösen most – az önálló intézményi
gazdálkodás teljes hiányakor. 

Reméljük, hogy a jövőben még töb-
bet se gíthetünk iskolánk tanulóinak!

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
számlaszáma: 52000018 - 13100076.
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Vaszi Levente, a kosteleki
hagyományőrző

Vaszi Levente a gyimesi Kostelek szülöttje,
magyartanárként dolgozik szülőfalujában, a Moldvai
Csángómagyar Oktatási Program keretében.
Tizenhárom évet „csángált” távol szülőfalujától,
megjárta Csíkszeredát és Sepsiszentgyörgyöt, míg
végül csak hazahúzta a csángó szíve.

M a g á t
hagyományőrző
tanár bácsinak
nevezi, a falujá-
nak helyét pedig
így írta körül: „ott
van, ahol az
ember azt hiszi,
hogy eltévedt,
csak még egy
kicsit tovább".
Vaszi Levente
arra tette fel az életét, hogy a következő generációk is
megismerjék gyökereiket, hogy a mai csángó gyerekek
ének, tánc és a magyar nyelv összetartó ereje révén
továbbvigyék a több évszázad óta élő tradíciókat.

„A Szellő Néptáncegyüttes tagjaként az a feladatom,
hogy éltessem és továbbadjam azokat a kincseket,
amitől mi kosteleki csángók vagyunk: néptánc, népvise-
let, hagyományok, magyar nyelv, kultúra és hit" – vallja
Vaszi Levente.                        Forrás: mediaklikk.hu

EMLÉKLAP

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Kuratóriuma a Kátay-hagyatékból

Vaszi Levente
részére 250.000 Ft. összegben tanulmányi ösztöndíjat adományoz.

A Kátay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat  2015. október 22-én, 
Kátay Zoltán halálának évfordulóján Lakiteleken, az 1956-os magyar forradalom és

szabadságharc emlékét idéző kopjafánál adtuk át.
Abban bízunk, hogy a díjazott  élete, tudományos munkássága méltó marad az

ösztöndíj névadójához.

Lakitelek, 2015. október 22.

Lezsák Sándor                               Bíró Zoltán
a Kuratórium elnöke                      a Kuratórium tagja

Az USZODA nyitva tartása
2015. okt. 6-tól 

Hétfő Zárva
Kedd 15 – 22 óráig
Szerda 15 – 22 óráig
Csütörtök 15 – 22 óráig
Péntek 15 – 22 óráig
Szombat 10 – 22 óráig
Vasárnap 10 – 22 óráig

Az Antológia Est 30. évfordulójára
Az 1985-ös Antológia-kiállításról

„A kiváló lakiteleki képzőművészekkel együtt
gondoltam végig az Antológia-kiállítás tar-
talmát. Az volt a cél, hogy Gulyásné
Gyöngyösi Gyöngyi és férje, Gulyás Géza,
valamint Tábori Aranka versillusztrációinak a
társaságában hangozzanak el a versek. Két
évig készültek az illusztrációk.

A könyvtáramból válogattam a történelmi
hazában, a Kárpát-medencében, Nyugat-
Európában és a tengerentúlon élő költők
műveit, Márai Sándor, Csoóri Sándor, Tollas
Tibor verseitől kezdve egészen Nagy
Gáspáréig. Természetesen nem hagytam ki
Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című
korszakos versét se. New Yorkból meg-
szereztem az ott kiadott hanglemezt, amelyen
ő maga mondta el a versét. Tizenkét költő
részvételével rangos irodalmi est jött létre.
Papp Gábor művészettörténészt kértem fel,
hogy együttnyissuk meg a kiállítást. Az estet
október 22-ére szerveztem.

– Kockázatos dátum.
–  Zsúfolásig megtelt a művelődési ház szín-

házterme. Az előtérben volt a kiállítás. Jöttek
mindenhonnan, az ország minden tájáról,
Szombathelytől Nyíregyházáig, még a falak
mentén is álltak. Jöttek egyszerű parasztem-
berek, jött csepeli munkás is. A verseket úgy
hallgatták, mintha rock-koncerten lennének.
Tapsoltak, csápoltak, felforrósodott hangulat
volt. Mondandómat Petőfi-idézettel kezdtem:
„Európa csendes, újra csendes, elzúgtak for-
radalmai…” Kitört a taps. Az est tulajdon-

képpen egy élő metafora volt. A színpadon
ültek a költők, s hogy valami díszlet legyen, a
két, három méter széles, egy méter magas
dobogót lefedtem vászonnal. Feltettünk rá egy
vázát virággal. A másnapi párbizottsági jelen-
tésben az szerepelt, hogy az 1956-os jelképes
koporsó volt a színpadon…

Nagy politikai botrány kerekedett a dologból.
A szegedi televíziót akkortájt Regős Sándor
vezette, akivel jó kapcsolatom volt. Balogh
Lacival felvétette az esetet, de érezte, hogy
baj lehet belőle. Amikor megtudta, hogy
motoros futár jön a felvételért Pestről, azonnal
értesített és másolatot készített.  Az eredetit
elrejtette, az az ő jóvoltából maradt meg az
utókor számára. Amai napig hálás vagyok
Regős Sándornak a nagy bátorságáért. A
kópiát később nekem adta, ma is őrzöm az
archívumomban. Kornidesz Mihályék, tehát az
illetékes elvtársak megnézték az anyagot,
felállították az eszmeiségükre jellemző vádat,
hogy a koporsó színpadra állításával gyá-
szoltam október 23-a áldozatait. Így legalább
tudták, mitől féljenek... Kísértette őket a múlt.”

(Részlet: Lezsák Sándor: Himnusz kívülről,
belülről című könyvéből, amely megjelent a
Kairosz kiadó Magyarnak lenni sorozatban.)

KÉP:
Antológia est a lakiteleki művelődési

házban 1985. október 22-én. 

A képen Lezsák Sándor, 
Pap Gábor művészettörténész,

Tábori Aranka, 
Gyöngyösi Gyöngyi és Gulyás Géza, 

a képzőművészeti kiállítás alkotói.
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Helytörténet, néprajz
SZIKRA PUSZTA MÚLTJA 4. rész

Most rabló mongol nyilát                    Hányszor zengett ajkain
Zúgattad felettünk,                             Ozmán vad népének
Majd töröktől rabigát                          Vert hadunk csonthalmain
Vállainkra vettünk.                             Győzedelmi ének!

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1823)

LAKFALVÁBÓL LAKPUSZTA

A budai szandzsák első minden ingó és ingatlan vagyonra kiterjedő
összeírása Halil bég irányításával 1546-ban készült. A már említett
nevezetes 1488. május 22-én kelt káptalani okirat Lakot még
településként említi, ám a budai török vagyonleltárok harmadik 1562-
es felmérésében már lakatlan pusztaként vették nyilvántartásba. 

A védtelen kis falu a török portyák során pusztult el. Ám a török szultán
ezt másképp látta. Ezt írta a budai beglerbégnek 1579 májusában.
„Némely falu lakossága azonban a gyaurok támadása miatt elszéledt, és
ezek a falvak puszták lettek. Összeírásuk ezért szükséges.” Aki nem buj-
dosott, a közeli Felsőalpáron, vagy Kecskeméten találhatott menedéket.

Hücset és társai

Az adónemek kiagyalásában a török rendkívül találékonynak
bizonyult. A „defterdár” a török tartomány, „vilajet” legfőbb adószedője a
„defterek”, adólajstromok összeállításának irányítója. A kivetett adók
összessége a „harács”, vagy „fejadó”. Gyermekektől is behajtották.  „ …
de csak azoktól, kiknek fejök karimája már egy bizonyos domborúságra
telt. E végre egy czirkalom forma fejmérőt használtak, s evvel a
gyermekek tizedelői házról házra jártak, attól kinek feje a czirkalmot
betölté 200 aspert kelle fizetni.” Asper új, még nem kopott ezüstpénz.
Formái házasulandóktól nősző-pénz, lakodalmazóktól menyegző pénz.
Bírói ítéletre tized pénz, eskütételre hit pénz, hücset pénz az irományok
után, csincsilát pénz bejegyzett eladások után. Kapuadó az iszpendzse
minden ház után. Megjegyzendő a paráznaságon kapott pár férfitagja a
városnak, míg a nő a töröknek fizetett bírságpénzt.

Valamennyi török által kirótt adót fölösleges lenne elsorolni. Felsőalpár
lakói a következők után fizettek: búza, árpa, széna, szalma, tűzifa, rét,
legelő, menyasszony, hordó, méhkasok, sertések, bárányok, de adózott
a vörös-, és fokhagymatermés után is. Természetesen rengeteg bírság-
pénzt is fizetett. Bár a térségben a legtöbb búzát a falu határában ter-
melték malomadót nem fizetett. Malma az Alsóalpáriaknak volt. A
legközelebbi vágóhíd Szentkirályon állt, így azt sem kellett fizetnie. De
a magyar korona hűbérurai is megkövetelték a maguk adóját.

A török a híd- és révvámot szigorúan behajtotta. A szandzsák 1591-
92. évi jegyzéke szerint: 

„A Tisza folyón akár hídon, akár réven kelnek át a lovasoktól egy-egy
akcse, két gyalogostól egy akcse szedendő.”

„A marhák, a szilaj állatok az ezekhez hasonlók után kettőtől egy
akcse átkelési illeték, reszmi gecsüd szedendő.”

A terelt „Tíz juh után egy akcse, tíz kecske és tíz disznó után egy
akcse szedetik.”

A tiszántúli tőzséreknek 1667-ben Ali aga parancsba adta, állat-
terelésre kizárólag a szolnoki hidat használhatják. Mindenkit eltiltottak
más tiszai révek, átkelők használatától. Akit mégis „tilosban fogtak” annak
vagyonát elkobozták, ott helyben karóba húzták.

Szépen fejlődő falu

Felsőalpáron az 1559. évi defterek, a magas adók ellenére 23%-os
lakossági gyarapodást mutattak ki. Az első 1546-os összeírás szerint egy-egy

család átlagtermése gabonából 43 kile volt, s a családfők 63%-a dzsizje
adót és kapuadót egyaránt fizetett. Ezen akkori helyzet jobb anyagi
körülményeket feltételez. Az 1562-es összeírások majd kétszer akkora
átlagtermésről, családonként 82 kile termelvényről adnak számot, továbbá
az adatok szerint szépen felgyarapodott a méhkas-, és sertésállomány is.
1580-ra tovább emelkedett a termelési átlag, családonként 180 kile gabona,
nyolc méhkas és hat-hét sertés jutott.

Az 1559. október másodikán kelt Musztafa budai defterdár bevételi
jegyzékében Ság Felsőalpárnál nagyobb településként szerepelt. Az
előbbi 24 házzal, az utóbbi 11 lakóépülettel rendelkezett. Ság ez idő tájt
Szinán bég török kincstári bérleménye volt. 1580-ban a Felsőalpár élére
bírót is kineveztek. De a falu igazi urai, „tímárai” 1546-ban Mehmed bin
Juszuf aga ziámet, 1559-ben Dzsáfer bin Timúr birtokos, 1562-ben Hubjár
bin Iszkender és 1580-ban Berekat Hüszejn ziámet voltak. A fokozatosan
fejlődő falu lakossága 1580-ra már 15000 akcse adót, ezüstpénzt fizetett.
Ötven akcse tett ki egy magyar forintot. A tímári defterek a települést
„Felsőalpár falu Alpár pusztával” néven jegyezték fel.     

Lak, Lakalj, Lakpuszta

Egy másik pusztát is a falu tartozékaként írtak le. „Lak puszta ráják”…
adófizetők … „nélkül Felsőalpár közelében. A nevezett falu lakosai szántják-
vetik és a földesúrnak a tizedet fizetik, évenként 2124 akcsét. … Ezért a
pusztáért 1580-ban is ugyanennyit fizettek.” Lakpuszta Felsőalpárhoz hason-
lóan a szultán kecskeméti náhijéhez, adóztatási kerületéhez tartozott. 1562-
ben vették először nyilvántartásba. „Tímárainak” 1580-ban 2124 akcsét, majd
1590-ben a hanyatlás előjeleként csak 124 akcse jövedelmet hozott. Ez időtől
Lakpuszta sorsa összefonódott Felsőalpár történelmével. 1590-ben készült
birtokosi vagyonösszeírás a szomszédfalu kezén lévőnek írja le a pusztát.
Lakosait megölték, vagy kénytelen-kelletlen lakhelyüket elhagyták, esetleg
rabszolgának hurcolták el őket. Területén Felsőalpáriak gazdálkodtak.
Hornyik János 1861-ben írt Kecskemét történetét feldolgozó könyvében
Lakalj néven említi a pusztát.

A korabeli adománylevelek néhány tulajdonos nevét is megőrizték.
Nemesi birtokként említették, mely a század során többször gazdát cserélt.
A már említett, a garamszentbenedeki apátság eredeti adománylevelét
eltulajdonító Sary András és Tamás megbüntetésére Miksa főherceg,
későbbi magyar király 1557. március 9-én a Sary fivérek alpári és egyéb
birtokait „amelyek 26 jobbágytelket tesznek ki Chagy Ferenc egri katoná-
nak adta”. Az oklevelet az esztergomi bazilika levéltárában őrzik. 1578-
ban a puszta új tulajdonosaként Sary Wolfgangot nevezték meg.

Felső-, és Alsóalpár, Szentlőrinc és Szentkirály pusztulását teljessé a
tizenötéves háború (1591-1606) tette. A törökkel szövetségben „Az tatárok
Szent-György napban feljövének és rablásáért az szegénység megfu-
tamék, az egész föld elpusztúla, kit levágának, kit elvivék az
szegénységbe”. A tatárok csatlósseregeként „jeleskedtek” azok a kunok,
kik a kipcsak kaganátus felbomlása után az Aranyhorda elől együtt
menekült a Kárpát-medencébe települt kunokkal. Ám ők a Krím félszigeten
találtak menedéket, s most a törökkel vetekedve irtották egykori nemzettár-
saikat. 1597-ben a Tisza jobb parti településeit s a két nagy folyó közét
kétszer is felperzselték. Felsőalpár ekkor vált lakatlanná, későbbi
történelme összefonódott Kecskemét mezőváros tanácsának tevé-
kenységével. Ám „A szél a tölgyet ledönti, de a náddal nem bír”. A dühöngő
szélviharban fejet hajt a nádas, de a veszedelem elmúltával újra áll.

Lisztes János

SZÓMAGYARÁZAT:
akcse: toszmán fizetőeszköz volt.  Bár az állam nem fogadta el, különféle

rézvereteket is használtak. Egy janicsár napi 5, a lovas zsoldos 17-20 akcse
fizetést kapott.

defter: lajstrom, összeírás 
dzsizje: állami adó volt, értéke 50 török akcse (= 1 magyar forint)
iszpendzse: török kapuadó
kipcsak: törzsi csoport
kaganátus: államforma
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Az iskolai hírek folytatása:
Október 1-jén, A magyar népmese napja alkalmából könyvtáros

tanárunk,  Dr. Olajos Éva vezetésével nyolc negyedikes diákunk szerzett
nagy örömöt elsőseinknek és másodikosainknak. Az osztályokat felkeresve
magyar népmeséket olvastak fel a gyermekeknek.

Október 13-án rendezték a mezei futóversenyt, Kiskunfélegyházán.
Nagyon sok iskola képviseltette magát a körzeti megmérettetésen.
Iskolánkból 26 gyors és kitartó tanuló nevezett egyénileg és csapatban.
Balla Dániel, Jánossi Levente, Kakó Lukács, Olar Alexander, Tálas
Regő csapatban a II. korcsoportban 3. helyezést értek el 1500 m-en.

Egyénileg is értünk el igen szép eredményeket.
Illés Janka 7. helyezést 1500 m-en,
Simonyi Martina 8. helyezést 2000 m-en,
Tálas Regő 10. helyezést 1500 m-en,
Balla Dániel 12. helyezést 1500 m-en.

Gratulálunk a résztvevőknek és Barcsáné Szabó Ágnes felkészítő tanárnak!

Kecskeméten, a Lánchíd utcai Általános Iskolában október 16-án
pálya-választási kiállítást rendeztek, melyre minden 8. évfolyamos
diákunkat elvittük. Kérjük, ne feledkezzenek meg róla, hogy hagyományos
pályaválasztási szülői értekezletünket az őszi szünet után, november 5-
én, csütörtökön 17 órakor tartjuk. Szeretettel várjuk hetedikeseinket és
nyolcadikosainkat szüleikkel együtt!

Örömmel adunk hírt osztálytalálkozókról!
Szeptember 26-án Magyar Sándorné és Csinger Sándorné 25 esztende-

je végzett 8. osztálya tartott találkozót iskolánkban;
két hétre rá pedig Magyarné Ica néni, Mócza Endréné és Kovács Anna

23 esztendeje végzett nyolcadikosai gyűltek össze osztályfőnöki órára
egykori tantermükben. 

Nagyon jó volt találkozni régi diákjainkkal. Egyikük-másikuk életpályája
bizony kacskaringósan alakult, de mindannyian szívesen gondoltak vissza
az általános iskolára, idézték fel élményeiket. Öröm látni, hogy értelmes éltet
élnek, most is új célokat tűznek maguk elé. Köszönet Jandrasits Ildikónak és
Faragó Beatrixnak a találkozók kezdeményezéséért, megszervezéséért!

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak hírei
w Második alkalommal rendeztek meghívásos gyermek, diák gálát Tázláron

szeptember 26-án. 7 csapat 51 indulója vett részt ezen a rendezvényen. 

Eredmények:

I. helyezett 69 kg-os súlycsoportban Matúz László 7. b osztályos tanuló

III. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Salánki András 3. c osztályos tanuló

IV. helyezett 35 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 5. b osztályos tanuló

V. helyezett 29 kg-os súlycsoportban Raisz Albert  3. a osztályos tanuló

25. alkalommal rendeztek versenyt Vukov Nikola emlékére Zentán. A
versenyen 4 nemzet, 12 csapata és 107 indulója küzdött a helyezésekért.

Eredmények:

III. helyezett 35 kg-os súlycsoportban Somodi Armand 5. a osztályos

Somodi Armand megkapta a „LEGJOBB MAGYAR”
díjat is ezen a versenyen. GRATULÁLUNK!

w „BIOGOMBA” elnevezéssel rendeztek versenyt október 10-én Kiskun-fél-
egyházán . A versenyen 13 egyesület 96 indulója vett részt.

Eredmények:

II. helyezett 38 kg-os súlycsoportban Somodi Armand 5. a osztályos tanuló

VI. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Salánki András 3. c osztályos tanuló

Gratulálunk az elért eredményekhez és további sok sikert kívánunk a
sportolóknak és felkészítőjüknek Balla Attilának.

Nyolcadikosok a Bűvösvölgyben

ERASMUS

A 25 esztendeje végzett nyolcadikosok.

A 23 esztendeje végzett nyolcadikosok.
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Magántörténelem
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 amen-
nyit egy emberi élet jelentett? Érző, szerető, gondoskodó,
felelősségteljes nők és férfiak állnak mögötte, akiknek élete, szor-
gos munkája tartotta fent a NEMZETÜNKET, a HAZÁT!

Ha úgy gondolja, jöjjön el Ön is a Lakiteleki Újság szer-kesztõségébe,
hozza el a fotókat, írásokat, beszámolókat, amelyek bármilyen régi
emlékeket õriznek! Így a MAGÁNTÖRTÉNELMEKET megoszthatjuk az
olvasókkal!

Sokan szeretnek régi családi történeteket olvasni, sok érdekesség is
kiderülhet egy-egy családfakutatáskor, vagy épp a véletlen segít
ebben!

A saját példámat hadd hozzam fel most, hogy milyen véletlenek van-
nak, s milyen kicsi a világ! Az előző számban szereplő Roza család
Fodor ágán megtalálta Édesanyám a mi rokoni szálunkat! A képen
szereplő Fodor Mária testvére, Fodor Rozália az Anyukám nagymamája.

Az ő édesanyja: Kováts Teréz. Tehát a
képen szereplő hölgy édesanyja, az
Anyukám dédnagyanyja, s ezáltal az
én üknagyanyám! 

Igen, kicsi a világ! Ádám-Éva óta alig
telt el idő... 

Megosztom Önökkel Fodor Rozália
és Pap Mihány CSALÁDI LAPJÁT.
Ezen  lap Kecskemét Város B. K.
Plébánia Pecsétjével ellátott.

(A javítások miatt a születési adatok nem
pontosak! Ha 22 évesen kötött házassá-
got, akkor nem születhetett a javított 1857-
ben. 1860 lesz a jó...) 

Érdekesség még, hogy
Rozália és Magdolna  két
unokatestvérhez ment
feleségül, így mindketten
Fábiánnék voltak.  

Az is érdekesség, hogy a
dédszüleim mindketten
csütörtökön haltak meg,
nekem két gyermekem
született csütörtökön... :)

Mindezt csak azért
írtam meg, hogy mást
is bátorítsak! Nem kell

nagy dolgokra gondolni! Önmagában úgyis nagyszerű minden ember!
Mi ezen kis jelekkel megpróbáljuk minél tovább éltetni őket! Mindenki
a saját felmenőit!

* * *

A legnagyobb érdekesség mégis az, hogy a következő hírhez
is van családi kötődésem! 

Mit is olvashattunk a lakitelekma.hu oldalán?

A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága együttműködésében folyó kutatások keretében a vidéki
események már feltárt történeti vonatkozásairól is beszámolt,
amelynek egyik kiemelkedő pontja a Tiszaugi hídnál 1944 októberétől
1945 áprilisáig elrendelt „malenkij robot“ volt, amikor is a lakiteleki
orosz parancsnokság napi szinten 450-500 fő férfi munkaerőt
kötelezett kényszermunkára a felrobbantott Tiszaugi híd szer-
kezetének vízből történő kiemelésére. A 6 hónapon keresztül zajló
munkálatok nagy létszámú halálos áldozatot követeltek... 

Ott, akkor egy 17 esztendős lakiteleki fiút is kivezényeltek ezen mun-
kára. Szerencsére ő túlélte a robotban való részvételt, de ezt egy orosz
katonának köszönhette! Ugyanis román katonák is őrizték a munkásokat,
„vigyázták a rendet“.  Nem tudom, mi nem tetszett a román katonának, de
puskatussal lökdöste a fiatal fiút, majd ráfogta a puskát, s zavarta be a
vízbe; közben románul ordibált valamit... Egy orosz katona lökte el a
románt, így menekült meg a fiatal Kotvits János, aki lett az én apukám...

Kedves Olvasók! Szeretném kérni, hogy aki meg tud nevezni olyan
férfiakat, akik dolgoztak a hídnál, adják meg a nevüket! Gyűjtsük össze!
Legyünk büszkék rájuk! Minden bizonnyal a leszármazottak is örömmel
veszik ezt, s ígérem, a mostanában megjelenő Lakiteleki Értéktár
könyv újabb kötetében helyet kapnak majd! Köszönöm, köszönjük!

Nekem is öröm, hogy megoszthattam a rokoni kötődést a Roza család-
hoz, s mosolyogva mondom: Molnár Gyula az ükunokatestvérem! :)

De még nagyobb büszkeséggel tölt el az, hogy az édesapám is
segített az ugi  híd újjáépítésében! Czinege Edit

A képen: Roza András és 
Roza Andrásné Fodor Mária.

Mária testvére Fodor Rozália,
aki született: 1857. (1860?) máj.
27-én; s elhunyt: 1945. febr. 8-
án, csütörtökön, este 7 órakor.

Édesanyjuk: Kováts Terézia.

Mária házasságot kötött Pap
Mihállyal 1883. január 18-án. 

11 gyermeket szült; 
9 élte meg a felnőtt életet...
Egyről nem tudni semmit...

Péter Pál, aki 1893. jún. 8-án
született, háborús halottként

tűnt el. Valószínű az I. vh-ban,
esett el, hiszen  a kitörésekor

24 éves volt...

Ferenc József nevű fiuk, Édes-
anyám apja, az én nagyapám

1895. jún. 6-án született, 
s 1981. dec. 17-én hunyt el.
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AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ 
tanácsa 

Egy ingatlan piacra kerü-
lésének okai kihatással lehetnek
az eladás folyamatára. Mire is
gondolok?

– Eladás saját, belső
elhatározásból – amikor a jelenlegi ingatlanát kinövi a
család, vagy épp ellenkezőleg, a gyerekek kirepültek és
kisebbre, gazdaságosabban fenntartható ingatlanra van
szükség, városrészt szeretnének váltani stb.

– Eladás külső ok miatt – a megváltozott családi élet-
helyzetek vezetnek az ingatlan eladásához, amelytől
egyébként nem válnának meg.

Teljesen érthető, hogy megjelenik egy egyfajta izgalom
és nyugtalanság még az első, ideálisabb esetben is.
Ráadásul a folyamat többnyire két szálon fut, az
eladással egy időben már keresni is kell az új ingatlant.
Ilyenkor könnyű „hibákat” elkövetni, amelyek hátrál-
tathatják az eladást.

1. Túlárazás. – Az érzelmi kötődés sokszor eredményez
az ármeghatározásban is elfogultságot. Túlárazással
komoly vevőket veszíthet. Tartózkodjon az egyoldalú, Önt
korlátozó, felbonthatatlan közvetítési szerződések
aláírásától is olyan közvetítővel, aki azt mondja, amit Ön
hallani szeretne.

2. Korlátozottan rendelkezésre állás. – Késleltetheti az
eladást, ha nehéz időpontot egyeztetni. Egy ingatlan
eladása alkalmazkodást igényel eladói részről is, ezért
legyen rugalmas és motivált.

3. Rendetlenség. – Kényelmetlen erről beszélni, de kell.
A napi rutin, leterheltség gyakran meglátszik az ingat-
lanokon. Ha ez Önnel is előfordul, vegyen erőt magán és
az eladás idejére tegye átláthatóbbá, vonzóbbá ingatlanát.

4. Kompromisszumképtelenség. – Nem csak a
végleges eladási árra vonatkozóan, hanem minden
kapcsolódó tényezővel is, pl. ingóságok, birtokba adás
stb. Törekedjen az Önnek és a Vevőnek is elfogadható
megállapodások megkötésére.

Ha Önnek is eladandó ingatlanja van, szívesen segítek
az értékesítésben.

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

fehersara@gmail.com

Csalási szándékkal, a NAV-ra hivatkozva kérnek
bankkártyaadatokat az állampolgároktól. Az sms
üzenetben adóvisszatérítést helyeznek kilátásba, amen-
nyiben a címzett az interneten keresztül megadja
adatait. A küldött link egy hamis, látszólag adóhivatali
felületre visz, amely egy űrlapot dob fel a személyes
adatok megadásához. Annak, aki a csaló sms utasítá-
sait követve kiadja adatait, számolnia kell azzal,
hogy bankkártyájáról pénzt emelhetnek le!!! 

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a
megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis ügyfélkapun
keresztül, illetve postán, folyószámlakivonaton értesíti
az adózókat a többletként megjelenő tételekről, és hiva-
talos honlapja a www.nav.gov.hu címen található.

A NAV az adózók figyelmeztetésén túl feljelentést tesz. 

http://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Csalok_sms_
eznek_a_NA20151020.html 

Olvasói levél – Sastinszki László tollából

Munkástanácsok, 1956
A magyar történelem legjobban megtagadott, legjobban megalázott, legjobban széthazudott, de

valójában talán a legnagyobb tette az ezerkilencszázötvenhatos forradalom. Hazánk törté-
nelmében mindig voltak elnyomók, mindig voltak kizsákmányolók. És mindig voltak forradalmak. De
arányaiban a másik oldal ijesztő túlereje soha nem volt akkora, mint az akkori világ legnagyobb
katonai erejét jelentő Szovjetunió hadserege. Az iszonyatos túlerővel szembeszálló, nem rendsz-
erváltást akaró magyar ifjúság tett valamit, mit akkor még nem neveztek forradalomnak, kik máig
nem tisztázott módon fegyverhez jutottak. A Rákosi rendszerben felhalmozódott félelem, megaláz-
tatás, nélkülözés nem gyilkos szándékká, hanem megtisztulási vággyá, hazaszeretetté ötvöződött,
mely csak az október 25. tömegmészárlás után, a rendszer szadizmusát jelentő ÁVH egyes, kevés
számú tagjának kivégzésén kívül nem torkollott általános bosszúba. A gyengeségét érző, hatalmát
féltő, önmagát kommunistának hazudó, bukott hatalom tisztában volt a túlélés egyetlen biztosítéká-
val. Ez a biztosíték a szovjet fegyverek, melyek november negyedikei támadásukkal széttaposták
hazánk  legszebb ünnepét. (A korabeli híradók örömtől sugárzó arcú, boldog embereket mutattak.)

Az 1956-os forradalom utáni, elképzelt Magyarország vízióját csak az ábrándok, remények, hazug
propagandák, történelmi hamisítások ránk zúdított szennyéből kiemelkedő Munkástanácsok
tevékenységéből lehet kikövetkeztetni. Már annyira, amennyire megtaláljuk azokat a szereplőket, kik
még közöttünk élnek, kiket nem vertek agyon, kiket nem félemlítettek meg, kik nincsenek annyira elke-
seredve az utolsó, közel hatvan év történései miatt, hogy beszélni merjenek. Nem csak a forradalom
aktív résztvevői félnek – nem biztos, hogy alaptalanul – hanem fél a Kádári „konszolidációt“ megélt
magyar lakosságnak az a része is, akik titkon meg akarták őrizni ötvenhat szellemét, emlékét.

1956. Ötvenkilenc esztendős, lassan nyugdíjas korú huszadik századi forradalmunk. (Minden
századra jut forradalom, szabadságharc, háború. Bízzunk benne, hogy ezt a századot hazánknak
sikerül megúszni vérontás nélkül.) A közel hatvan év nem volt elegendő a forradalom hiteles
történetének megírására, mindig voltak, vannak, és biztosan lesznek olyan politikai erők, kiknek
nem érdekük a történelmi igazság nyilvánosságra kerülése. (Az elmúlt száztíz év történelme teli van
hazugságokkal, csúsztatásokkal, politikai érdekű félremagyarázásokkal.) Most néhány általam
ismert, vagy ismerni vélt tényt kívánok közzétenni, a napi politika megértése érdekében.

Nem voltam részese az 1956 évi eseményeknek. (Kilencéves parasztgyerek voltam egy villany
és rádió nélküli tanyán.)

Amiről írni kívánok, azt Rácz Sándortól, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökétől
tudom. Rácz Sándor végtelenül hiteles ember. Számomra, az Ő általa elmondottak és leírtak, valós
történelmi tényeket jelentenek. (Garancia az életfogytiglani börtönbüntetése.)

Nem volt ellenforradalom. A forradalom és annak leverését követő politikai hatalom változásai
fölött egy állandó erő, egy állandó szervezet volt 1957 elejéig, ez pedig a termelést elindító és  fen-
ntartó Munkástanácsok rendszere. Ráczék kimondták, a gyárban nem lesz tőkés vissza-
rendeződés, de nem lesz pártirányítás sem. A gyár a munkások tulajdonába kerül, ők nevezik ki
annak vezetőjét, aki nem a pártnak, hanem a munkástanácsnak kell, hogy felelősséggel tartoz-
zon. Ugyancsak nem a nagybirtok visszaállítását, hanem az erőszakos  téeszesítés megszün-
tetését akarták a paraszt-tanácsok, szabad szellemi tevékenységet az irodalmárok.

A munkástanács hatalom kialakulása közvetlenül a forradalom után, a nagyon rövid ideig tartó békés
napokban történt. A forradalom győzelme után a Rákosista vezetők magukra hagyták a gyárakat,
azok értékmegőrzését. A termelés beindítását az önszerveződő munkástanácsok vették kézbe.
Tevékenységük túlélte e vérbe fojtott forradalmat, melyben a háborús bűnöket nem a behívott szovjet
hadsereg, hanem a Rákosi-Gerő vezette magyar álkommunisták erőszakszervezete, az ÁVH ügynökei
hajtottak végre. A forradalom legnagyobb vérengzése október 25-i, ún. „vérvörös csütörtök“ volt. 

Idézem Rácz Sándor könyvéből:
Amikor ezek a tüntetők a Parlament elé értek, már több ezer fős volt a menet. A Parlamentet

ebben az időben szovjet tankok őrizték, de ők hagyták, hogy az utcáról a térre áradjanak. Amikor
aztán elég sűrűnek ítélték meg a tömeget, akkor több irányból, főleg a teret körülvevő házak
tetejéről nehézfegyverekkel tüzet nyitottak a téren lévő fegyvertelen emberekre. Nem lehetett
semerre menekülni, mert minden felől lőttek. Olyan vérengzés folyt, hogy még az orosz
páncélosok is megsokallták, és engedték, hogy az emberek a tankok védelmébe húzódjanak,
sőt volt olyan tank, amely viszonozta a tüzet! Több száz halott és nagyon sok sebesült maradt
a téren pillanatok alatt. Az emberek vére patakokban folyt a tér kövezetén. Majd jöttek a mentők
és a hullaszállítók. A holttesteket teherautókkal vitték el. Hétszáz halottat tudtak azonosítani.

A legyilkolt embereket az ÁVH emberei szervezték és vezették a vágóhídra. Ezeknek az
embereknek az utódai, szellemi örökösei közöttünk élnek, a hazug politika, az ügynöklista
nyilvánosságra hozásával a valódi bűnösöket kívánja eltakarni a felelősségre vonás elől.

Már nincs sok életben a Rákosista vezetők közül, de ez a szellemiség még él, most ugyan nem szovjet,
hanem amerikai védőszárnyakat keresve. Láthatjuk, ez sem jelent függetlenséget, talán még nagyobb
hazugságok vannak történelmi tényként ránk kényszerítve. A forradalom vérbefojtását a „művelt nyugat“
tétlenül nézte, az Egyesült Államok biztosította a Szovjetuniót, Magyarországon nincsenek érdekei...

Már kivérzett a forradalom, már csak a Munkástanácsok jelentették a remélt változást, a Szabad
Európa Rádió mégis további fegyveres harcokra biztatta a forradalmárokat. Hadd pusztuljon a magyar...



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

Kovács Ferenc 
szobafestő vállal:
–  s z o b a f e s t é s t  
–  m á z o l á s t  
–  t ap é t á z á s t  

–  homlokzat festést

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon: 06-30/478-9396
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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

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

VASÁRNAP is nyitva! 7-12-ig; 1530-tól 20-ig.
Vasárnap délután friss kenyér és pékáru érkezik!

V á r j u k  v á s á r l ó i n k a t !

Nyitva tartás: H – P:   6-tól 2100-ig
SZ:       7-tõl 2100 -ig
V: 7-12-ig; 1530-tól 20-ig.

BON-BON-
BONBON

LAKITELEKEN 
A  KLEOPÁTRA
KOZMETIKÁBAN

Csokicsöves álló
SZOLÁRIUM!

FLABeLOS GÉP
fogyókúrázóknak, cukorbetegeknek, érszûkületre!

KOZMETIKA, MŰKÖRÖM, PEDIKŰR!

BEJELENTKEZÉS: 06-20 /32-44-150 ;

Lak i te lek ,  SZÉCHENYI  KRT.  76.

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!)

Több érdeklődő keresné!!!

Háziasszony köténye... – konyhai praktikák

1. Sokkal ízletesebb lesz a rántott hús, ha néhány órával korábban 1-2
gerezd fokhagyma társaságában, sós tejbe beáztatjuk, s a hűtőbe
rakjuk.
2. Nem kunkorodik fel sütés közben a szalonna, ha villával
megszurkáljuk.
3. A felvágott zeller és karalábé alufóliába téve a hűtőszekrényben
akár egy hétig is friss marad, míg nejlonban csúnyán elszíneződik.
4. Mikor jó a sütőpor? Tegyünk belőle késhegynyit hideg vízbe és ha
kis buborékok jönnek fel a tetejére, használható. Ha viszont erősen
pezseg, inkább dobjuk ki.
5. Szárított fűszerekből egyharmaddal többet használjunk a frissnél,
mert szegényebb az aroma és illóolaj-tartalmuk.
6. Mielőtt a habcsókhoz a tojásfehérjét a cukorral kemény habbá
verjük, tegyünk hozzá csipetnyi sütőport. Így a sütemény különösen
laza és magas lesz.
7. Ahhoz, hogy a kocsonyalé biztosan megdermedjen, a főzés
megkezdésekor a húsokkal együtt tegyünk bele 3db csirkelábat.
Biztos siker és nem kell zselatint használni.
8. Az élesztő hónapokig eláll  a fagyasztóban – alufóliába vagy fol-
packba csomagolva. Figyeljünk arra, hogy használat előtt néhány
órával tegyük ki szobahőmérsékletre.
9. A puding nem bőrösödik meg, ha tálba öntés után egy kanál cukor-
ral megszórjuk.
10. Nem ég le a tejbegríz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe.
11. Ha a rozsdamentes edény aljára ráég az étel, öntsünk bele egy kis
ecetet, kb. 2 percig forraljuk, így súrolás nélkül eltávolíthatjuk a
makacs foltot.
12.. Ha azt szeretnénk, hogy a citrom használat előtt lédúsabb legyen,
görgessük meg egy kicsit az asztal lapján. Ha csak pár cseppet
szeretnénk felhasználni belőle, megmosása után szúrjunk bele egy
kötőtűt, majd ezen keresztül nyomjuk ki a levét. A maradék citromot
alufóliába csavarva hűvös helyen tároljuk.
13. Lényegesen lassabban ég a gyertya, ha az első használat előtt
néhány órára a fagyasztóba tesszük.
14. Az élesztőt mindig langyos tejbe tegyük! Ha a tejbe pici cukrot is
teszünk, elősegítjük az élesztő „felfutását“.
15. Puha lesz a marhahús, ha sütés előtt 2 nappal bekenjük napra-
forgóolajjal és lezárva betesszük a hűtőszekrénybe.
16. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk a leégett pe-
csenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt.
17. A palacsinta finomabb és könnyebb lesz, ha a tejet fele rész szó-
davízzel keverjük, és a tésztát fél órát pihentetjük.
18. Ha valamilyen krémbe vagy pástétomba hagyma kell, a legjobb
lereszelni és hagyni, hogy a leve lefolyjon. Így az ételünk másnap is
csak friss hagyma illatú lesz és nem szagos.
19. Ha a mosogató lefolyó eldugul, öntsünk bele éjszakára 2dl ecetet.
Reggel engedjük tele forró vízzel, majd akkor húzzuk ki a dugót.
20. Pogácsához reszelt sajt készítése: legkönnyebb akármilyen sajtot
úgy lereszelni, ha a turmixkeverőbe teszünk egy félcsészényi lisztet és
ugyannyi sajtot kis darabokban. Ez pár pillanat alatt olyan lesz, mint a
liszt és kitűnően le van reszelve.
21. A hasábburgonya úgy lesz belül puha és kívül ropogós, ha kétszer
sütjük meg bő forró olajban: először csak halvány sárgára sütjük,
kiszedjük szalvétára, majd rövid pihentetés után már szép pirosasra
süthetjük.
22. A zöldborsó főzése nagy figyelmet igényel, mivel a borsószemek
egy ideig puhulnak, aztán elkezdnek keményedni. Ezt megelőzhetjük,
ha lobogó sós vízben egy szál mentával főzzük puhára a szemeket.
Fagyasztása: először tisztítsuk meg, 2-3 percig forrázzuk le, hagyjuk
kihűlni, szárítsuk meg és így tegyük adagolva zacskókba a mélyhűtőbe.    

Folytatjuk!

Tiszakécskén

KÖRBÁLÁS

KÖLES 

SZALMA

eladó! 

Tel.: 06-20/

357-64-26



KE RESZT REJT VÉNY  

Az elõ zõ rejt vény meg fej té se: „ Helytörténeti Gyűjtemény, Pulai Sándor,
Népfőre, Mákvirág Galéria, Tőserdei Tiszapart.“
Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte:  Varga Beáta. (Kalics-
né Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert: Százdi Menyhértné.
(Klárik Lászlónénak köszönjük!) A va cso rát nyer te: Szabó László.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Au tós Csár da!) A nyer te sek nek gra -
tu lá lunk! Könyvet nyert: Csordás Lászlóné,  Országh Mária, Beke
Sándorné, Drahos Ferencné. (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: Sáfrány István,
Bende Ildi, Paphalmi Józsefné. (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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Nem szokványos a rejtvény! Az egybetűs „szavak“ is külön vannak meghatározva!

Vízsz. 1.  Nemrégen felavatott, magántulajdonban lévő kulturális érdekesség. 13.
Az okozathoz szükséges. 15. Alvás közben átélt eseménysorozat. 16. A szeretet egyik
megnyilvánulása. 17. ...van rá. (Van rá magyarázat.) 18. ... Beach Resort  Fülöp-szigete-
ki hely. 20. Gróf. 21. Hajat világosít. 23. Olasz autó. 24. Bór. 25. Irodalmi prózai, epikus
műfaj: rövid, csattanós történet.  28 N-nel a végén:  görög mitológiaalak,  tengeri isten-
ség, félig ember, félig hal. 29. Járművei mozgásának figyelemmel kísérése; általa
tudható pl., hogy merre jár a csomag. 34. Múlt idő jele. 35. Egyel! 36. Az egyik kul-
turális intézményünk. 39. Római 1. 40. Papagájfajta. 41. Kicsinyítő képző. 42. Ha
zabos, akkor ló eszik belőle. 43. Hidrogén. 44. Némán darabokra szed (pl. a papírt). 45.
Emberekben vagy állatokban előforduló élősködő által okozott betegség. 50. Zuhanás
az elején! 51. Cipészszerszám. 53. Alsó végtag. 55. Folyékony anyag. 56. Szemmel
érzékel. 58. Kén. 59. Az ilyen tojás nagyon büdös. 61. Imahely. Orgonahangverseny
helyszíne is volt már. (A függ. 14-gyel egyező a végén!) 65. A legfiatalabb községi
emlékezőhelyünk, kulturális összejövetelek helyszíne is. 67 Zenedarab! 68.
Hosszú ideig fogja a kezében – régiesen. 69. Szolmizációs hang. 70. Nitrogén. 71. A
lakóhely pontos megnevezése;  de akár az internetes elérhetőség is. 73. Portéka. 74.
Robbanó. 78. Sétapálca eleje, de hang nélkül! 79. Részvénytársaság.  81. Ócska. 83. Z-
vel a közepén: drót. 84. Petőfi nevét viseli ez az intézményünk. 
Függ. 1. Egyre több kulturális rendezvény helyszíne ez a  rendezvényhely. 2. Két
lábra helyezkedik. 3. A fa koronája. 4. Fohász. 5. Neutron. 6. Kavics. 7. ...Angel;  víz alapú
friss köd, pótolja a bőr nedvességét. 8. Földbe ásott kis pincék. 9. Hamis. 10. Nyílás. 11.
Részekre adagol. 12. Kén. 13. Tanít. 14. Imahelyünk. Most egy irodalmi est is helyet
kap itt.  17. Képzés, tanítás, nevelés. 19. Lövedékféle, hiányosan! (-t). 22. Strázsa. 26.
Állattetem. 27. Az egyik  sütni-főzni való növény névelővel. 30. G-vel az elején: Rába-
vidéki város. 31. MANUFACTURER'S SUGGESTED RETAIL PRICE röviden. 32. Dal.
33. RYV. 37. Némán tűz! 38. Rezegtet. 45. Tamási Áron hőse. 46. A légpuska tölténye
ebből készül. 47. Visszafele: állati bunda. 48. ... Mircea; kézműves szakember Ugon. 49.
Község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 52. Ráemel. 54. Ősmagyar vezér. 57. Tupoljev
gépének jele. 60. Dél-amerikai ország. 62. Gyógyul (pl. a seb). 63. Thomas..., német író. (A
varázsló) 64. Rostafajta. 66. A szélein márt! 68. Szélesre nyit. 72. Ízületi bántalom. 75.
UVŐ. 76. Surname. (AAS) 77. Ódon. 80. Tiltószó. 82. Nem be! 83. Ház eleje! 84. Málta. 85.
Ű. 86. Római 5-ös. 87. 50-es. 88. Égdarab! 89. Hidrogén. PARUS

A rendőr matematikát tanul, egy
nap sugárzó arccal jön haza, és
a feleségéhez fordul:
– Asszony, a matematika cso-
dálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy:
5-7+2=0!?
– Nem értem – mondja az asz-
szony –, mondj egy konkrét példát!
–  Figyelj ide! Megy a busz a vég-
állomás felé. 5 utas utazik rajta.
A végállomáson leszállnak 7-en.
Naná, hogy fel kell szállnia 2
embernek, hogy üresen álljon le
a busz...!

A tanítónő mesél a gyerekenek:
– Ma a telefonálásról lesz szó.
Bekapcsolom a hangszórót és
felhívok egy tetszőleges számot.
– Itt Horváth-lakás – hallják mind.
– Jónapot kívánok, szeretnék
Zolikával beszélni.
– Bocsánat asszonyom, de ne-
künk nincs Zolikánk. Valószínű-
leg egy hibás számot tetszett fel-
hívni. Kezét csókolom!
– Látjátok gyerekek, így visel-
kedik egy jól nevelt, udvarias
ember az alapfokon.
A tanítónő felhívja ugyanazt a
számot:
– Itt Horváth-lakás.
– Jóestét, beszélhetnék Zolikával ?
– Hát kérem, maga engem az
előbb hívott fel. Még egyszer
mondom, Itt nincs egyetlen egy
Zolika sem! Megértette?
– Hallottátok, hogy reagál a
második fokon? Most jön a leg-
magasabb fok! Figyeljetek!
A tanító néni tárcsáz.
– Itt Horváth-lakás.
– Jóestét, beszélhetnék Zolikával ?
– Már megint te vagy, te telefon-
betyár! Gyagya vagy, vagy engem
akarsz idegileg tönkre tenni?...
A tanulók némán ülnek. Egy vö-

rös hajú gyerek jelentkezik:
– Tanító néni, szerintem még van
egy magasabb fokozat is!
– Mutasd meg, Jenőke.
A gyerek tárcsázza a számot:
– Itt Horváth-lakás.
– Zolika vagyok, nem kerestek?...

Szülészeten várakozik három
apuka. A román, a néger és a
székely. Egyszer kijön a bába:
– Megvan mindhármuk babája.

Csak az a baj, hogy összekever-
tük. Jöjjenek és próbálják kivá-
lasztani a sajátjukat. A székely
berohan, és felkapja a négert.
– Uram, az BIZTOS nem az öné!
– Tudom, de amíg ki nem derül,
melyik a román, addig ezt én le
nem teszem.!..

A székely legény leánykérőbe
megy a módos gazdához. Né-
hány pohár bor után azt mondja
neki az apa:
– No, öcsémuram, nekem van
három lányom. A legnagyobbik
száz aranyat, és tíz hold földet
kap hozományba. A második két-
száz aranyat, és húsz hold földet.
A harmadik lányom púpos. Vele
adok négyszáz aranyat, és negy-
ven hold földet. Mit szól hozzá?
A legény töpreng egy darabig,
majd megszólal:
– Mondja gazduram, nincs olyan
lánya, akinek két púpja van?

– Miért áll kint a szőke nő hajnali
4-órakor egy üres fagyistölcsérrel
a kezében az utcán?
– Mert este azt mondták az
időjárás-jelentésben, hogy
hajnalban fagy-is várható.

Két szőkenő beszélget:
– Te, drágul a benzin!

– Nálam nem, mert én mindig 5
ezerért tankolok...

Lakiteleki KULTÚRA  – 2.Lakiteleki KULTÚRA  – 2.

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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