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LAKITELEKI ÚJ SÁG

XXVII. év fo lyam 11. szám
November – Szent András hava – ENYÉSZET hava
December – Karácsony hava  – ÁLOM hava

„Csak amiben mi  magunk h iszünk,  az t  h isz ik  e l  nekünk mások.”    

IMA NEMZETÜNKÉRT
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és

Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk,
élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid, szembe mert szállni Góliáttal
és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a
harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre. Hálásak vagyunk, hogy
erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek. 

Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a
hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked!
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen a
veszedelmektől!
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel!
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak!
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten ma, holnap és minden időben!
Ámen.

DECEMBER 12-ÉN, 
SZOMBATON 12

ÓRAKOR 

IMMÁR HETEDIK ALKALOMMAL NYIT KI 
A

LUCA NAPI

A DV E N T I  U DVA R .  
A LAKITELEKI EÖTVÖS ISKOLÁBAN

AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

SZERVEZETT RENDEZVÉNYEN ÉLŐ BETLEHEMMEL,  
ÖTLETES AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL, FENYŐFADÍSZÍTŐ

VERSENNYEL, ÁLLATSIMOGATÓVAL,
FŐZŐVERSENNYEL, SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENNYEL, A FÉNY

NEMZETKÖZI ÉVÉNEK PROGRAMJÁVAL, FORRÓ BORRAL, TEÁVAL,
ZSÍROSKENYÉRREL MŰSOROKKAL, TÁNCCAL, LUCA-VÁLTÓVAL

ÉS SOK-SOK SZERETETTEL

VÁRUNK MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐT!

A D V E N T I U D V A R VÁRAKOZÁS...
Örök várakozásban élünk.  
Ha a naptárt áttekintjük, az esztendő legnagyobb várakozásai, hogy

a hétköznapokat gond nélkül éljük meg. Várjuk a hétvégéket, az ün-
nepeket, amikor pihenhetünk, többet lehetünk együtt a családtagokkal. 
Az adventi csend  különös érzés, másféle várakozással tölt el.
Készülődünk!  A várakozás izgalmait éljük. Nincs bizonytalanság
az „érkezés“ felől, biztosak vagyunk, hogy eljön, akit várunk, eljön
karácsony, elérkezik a kis Jézus születésnapja. 

Advent idejét a SZENT IDÕVEL igyekszünk eltölteni. A családok ott-
honaiba különös fényesség, békesség, meghittség költözik, mely kará-
csony közeledtével egyre erõsödik. Együtt készülõdünk, együtt töltjük az
estéket. A finom illatok mellett  boldogság, öröm, titok bújik meg a lakásban.
A szeretet lágyan öleli át a családtagokat.

A szívünk is ünnepi pompába öltözik, hiszen így illik várni Őt... 
Szinte mindenki ajándékot vásárol, meglepetést készít szeretteinek,

tele vagyunk titokkal, külső csillogással. Sok a dolog ilyentájt... 
De vajon felkészítettük-e a lelkünket is a Megváltó befogadására?

Van-e időnk, hogy a lelkünket is megtisztítsuk?  Jézus Krisztus nem a
tiszta szobába akar belépni, ő a lelkünk ajtaján kopogtat!  

Felkészültünk-e A vendég fogadásra? Tudunk-e Neki ajtót nyitni, vagy
már a lelkünk ajtajait is befalaztuk? A betlehemi csillagot milyen sűrű
köd takarja? Pásztorló életünknek mutatja-e az utat? Sohasem késő
megtenni az első lépést, meghallani a kopogtatást a lelkünk ajtaján,
mely nem tolakodó!  Lágyan, finoman, rezzenésszerűen hangzik.

Advent idejében különösen nézzünk szembe önmagunkkal, s az
ajándékunk mellé tegyük oda a szívünket is, hogy általa igazi értéket
adhassunk. Hogy mélységében érezhessük meg a Megváltó üzenetét
– a szeretet ünnepén. Krisztus örök parancsolata, hogy általunk is jobbá
válik a világ. „Úgy osztogass, hogy minden sokszorosan térül meg
benned, s meggyújtott gyertyád lángja így áraszt igazi fényt, meleget.“

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen...“
Kint zúzmarás, érzéketlen a világ. Európa útjain ismeretlen emberek

menetelnek. Nekik vajon mit jelent advent ideje? A VÁRAKOZÁSÉ...
Megfagynak a könnycseppek... 
Lelkünk várja a szeretet-meleget. Kell, hogy felolvadjon a dermedés,

áthasson mindnyájunkat, hogy  tovább adhassuk... Nem lehet belőle
olyan sok, mely elég lenne!  Minél több van, annál több jut mindenkinek! 

Békés várakozást, áldott adventi készülõdést kicsinek és nagynak!
„Áldd meg, Istenem, ezt a szent időt, add meg nekünk a szeretet, a

megbocsátást, a tiszta békesség szent ajándékát.“ Czinege Edit
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Szü le tett:

Kutasi Máté édesanyja:  Szombati Márta

Illés Milán édesanyja:  Szilvási Annamária

Borsos Botond Mihály édesanyja:  Pesti Anett

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::

Tutor Zsuzsanna & Tubak János
Molnár Tünde & Virág Norbert

Sok bol dog sá got kí vá nunk!

„LABOR“, azaz a VÉRVÉTEL
NAPJA: KEDD, 630-tõl 930-ig 
Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hírportálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

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 7 9 )

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos
Lakitelek, Széchenyi krt. 4.

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

Hétfõtõl péntekig 1630– 1800 között 
fogadom a betegeket és gazdáikat.

pesko@freemail.hu

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

Rendelési dõ:

Hét fõ :             09 0 0   – 12 0 0

Kedd:             10 0 0   – 11 3 0

Szerda :          13 0 0    – 15 3 0

Csütör tök :      11 0 0    – 13 0 0

Péntek :  10 3 0    – 12 3 0

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:
Parádi Mátyásné Rácz Katalin (1919)

Stankoviczki László (1966)
Gönczöl László (1955)
Szeles Mihály (1938)

� Õ R I Z  Z Ü K E M  L É K É T !�

Tisztelt Betegek!

Ismét az I. sz. rendelőben (Rácz doktornál)

történik a háziorvosi rendelés!

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
Telefonos elérhetõség:

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

ANYA KÖNYVI hí rek
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„Szívünk egy darabja távozott veled,
Mindig hiányozni fogsz,

te áldott jó lélek.“

Fájó szívvel emlékezünk 
SÁNTA KÁROLYNÉ 

ZETKÓ MARGIT 
halálának 2. évfordulóján, dec. 1-jén,

szerető családja. INFLUENZA ELLENI OLTÁS
A háziorvosi rendelõkbe megérkeztek az influenza ellni oltások, melyek a rendelési
idõben felvehetõk.
Az influenzaoltás térítésmentes az alábbiaknak: Súlyos lefolyású influenzára illetve annak szövõd-
ményeire fokozottan veszélyeztetett csoportok:
www Három évesnél idõsebb, súlyos betegség koc-kázatának kitett wkrónikus légzõszervi betegség-
ben szenvedõk, asztmás betegek; wszív-, érrendszeri betegségben szenvedõk (kivéve kezelt magas
vérnyomás); wveleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapot (beleértve
HIV-pozitivitás, daganatos betegség); wkrónikus máj- és vesebetegek; wanyagcserebetegség, pl. di-
abetes, súlyos elhízás; wkorlátozott légzésfunkció, wvárandós nõk a terhességi héttõl függetlenül;
wnõk, akik a gyermekvállalást az influenza-szezon idõszakára tervezik; wrehabilitációs, átmeneti el-
helyezést nyújtó intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
wwwTartós szalicilátkezelés gyermekek és serdülõk számára
www65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.

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

Emlékezés id. Tar Mihály
halála 25. évfordulójára.

„Fájdalom költözött 25 éve a szívembe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre. Az
a sír a temetőben egy szomorú emlék,
Nincs olyan nap, hogy rád ne emlékez-

nék. Szememből a könny naponta kicsordul. Maradt a nagy bánat,
egy csendes sírhalom. Könnyes szemmel nézek fel az égre, Sze-
retlek téged, most és mindörökre. Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, Aki szívből szeret, az nem feled el téged. Hiányod nem pótolja
semmi. Fáj a szívnek tenélküled élni. Megállunk sírodnál csende-
sen, Tudjuk, hogy odalenn már nem fáj semmi se. A szív megállt,
nem dobog már tovább, Csendes kis temetőbe nyugalmat talált.“

Emlékeznek: Szerető feleséged, menyed és Unokád.



A Csillagösvényről
Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc

Alapítvány alapítója és a Déva Városában 1992-ben megnyitott árva-
menhely első gondozója, nevelője.

Böjte atya, Csaba testvér ebben az évben már krisztusi kort ért el,
33 éves volt. A keresztény hagyományok szerint 33 évesen a legtöbb
ember életében sorsfordító esemény következik be. Nos, a 33 éves
Csaba testvér életét is új irányba terelte az 1992-es esztendő, amikor
védelmébe és gondozásába vett szülői háttér nélküli, csellengő utca-
gyerekeket, és leszerelte azt a nevezetes lakatot egy, már évtizedek
óta üresen álló ferences kolostor kapujáról. Ide költözött be véden-
ceivel. A román hatóságok – finom leszek – rosszallották ezt a szerintük
önkéntes beköltözést. Ne feledjük, ferences rendi kolostorban keresett
menedéket a ferences Csaba testvér! A hivatal emberei többször fel-
szólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy ki-
lakoltatásuk esetén hajlék, felügyelet és gondozás nélkül maradnak a
gyermekek, és ennek következményeiért ország-világ előtt a román
hatóságoknak kell vállalni a felelősséget.

Böjte atya vállalta az összeütközést a román hatalommal szemben.
Hitének szilárdsága mellett mi adott neki még erőt? Erőt adott neki
szüleinek hányatott sorsa, édesapja korai halálának drámai története.
Csaba testvért ez nem megalkuvóvá formálta, hanem megacélozta
jellemét, és emiatt döntött a papi hivatás mellett is.

Böjte atya édesapja költő volt, és írt egy allegórikus verset és ter-
jesztette a barátai, ismerősei között. A költemény mai szemmel nézve
ártatlannak tűnhet: a vers egy hideg télről szólt, amikor a kemény
fagyoktól szenvednek az emberek, és a világot üvöltöző farkasok
uralják. De ki kell tartani, mert hamarosan és elkerülhetetlenül jön a
tavasz – zárta versét bizakodva a költő.

A román kommunista rendszer bírái a vers rejtett tartalma miatt hét
esztendő börtönbüntetésre ítélték a vers íróját, Böjte atya édesapját.
Ebből négy és fél évet letöltött, de ahírhedt szamosújvári börtönben el-
szenvedett kínzások és az embertelen fogvatartási körülmények miatt a
szabadulás után másfél hónap múlva meghalt.

Csaba testvér kitanulta az autóvillamossági szerelő szakmát és szak-
munkásként dolgozott. Később bányába került és a kegyetlenül nehéz
munka mind a testét, mind a lelkét erősen megedzette.

1982-ben titokban jelentkezett a ferences rendbe. Felvették, és teológiai
tanulmányait Gyulafehérváron, majd Esztergomban végezte el. 1989-ben
szentelték pappá. Széken és Dézsen szolgált, majd a krisztusi életkorban,
1992-ben Dévára került. Amikor pappá szentelték, ezt a jelmondatot
választotta: „Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkos-
son, s mindannyian egymásnak testvérei legyünk.”

A kilencvenes évek elején összeomlott a romániai ipar, építőipar, száz-
és százezrek váltak munkanélkülivé. A kenyérkereset kényszere miatt
milliók vállaltak munkát Nyugat-Európa országaiban. Az elvándorlás, a
létbizonytalanság, a szociális válság miatt családok ezrei estek szét és
egyre több gyermek került az utcára és vált otthontalan csavargóvá.
Krassó és Hunyad megyék a különösen súlyos szociális válságot
elszenvedő területek közé tartoztak a bányászati és a kohászati vállala-
tok tömeges bezárása miatt. Csaba testvér a kellő időpontban és a kellő

helyen – a  Hunyad megyei Déván – üzent
hadat a gyermekek nélkülözésének. Szeretettel
és megértéssel közeledett a gyakran az éh-
halállal küzdő gyermekek felé. Ahogyan
megírta: „Megtapasztaltam, hogy az elvadult,
utcára került gyerek nagyon goromba, gonosz
tud lenni, és ha az ember őket elűzi, akkor
nagyon kegyetlenekké válnak, de ha befo-
gadom, és szépen megfürdetem, megetetem,
majd iskolába viszem, akkor megnyugszik, és megérti, hogy mindaz, amit
neki kell tanulnia, az az ő javát szolgálja. Hihetetlen gyorsan fel tudnak
zárkózni ezek a gyermekek, és azt látom – írja Böjte atya – hogy az
„elveszett gyermek”, aki a társadalom számára probléma volt, a képzés
által a társadalom számára probléma volt, a képzés által a társadalom
gondjaira válasz lesz! Igen, bátran állítom, hogy képzés, nevelés által,
ajándékká válik az árva gyermek!”

Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetes hamarosan ismert
lett Erdélyben, majd Magyarországon, a Kárpát-medencében, Nyugat-
Európában, és a tengeren túli magyar közösségekben. Az adományok
megteremtették annak a lehetőségét, hogy Szovátán is megnyíljon
egy új gyermekotthon, majd újabbak további településeken. Számadá-
saik szerint az elmúlt két évtized alatt a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány 72 otthonba közel 7.000 gyermeket fogadtak be. Sokan
közülük már felnőttként távoztak. Jelenleg 82 helységben kettőezer
háromszáznál is több gyermeket gondoznak. Az alapvető életfeltételek
– a szállás, fűtés, élelmezés és ruházkodás – biztosításán túlmenően
a Szent Ferenc Alapítvány a taníttatásukkal, a pályaválasztásukkal is
foglalkozik, amibe természetesen beletartozik a keresztény erkölcsi
nevelésük is. Böjte atya két évtized tapasztalatait  így összegzi: „Több
mint húsz éve árva gyermekeket nevelek, megtapasztaltam, hogy Isten
selejtet nem teremt, ezért most is hiszem, hogy van jó megoldás.
Hiszek a szeretet végső győzelmében.”

Hogy mi a szeretet? Erről Csaba testvér így vall: „A Szeretet olyan,
mint a gyógyszer. Nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli,
hanem annak, akinek szüksége van rá.” Csaba testvér azt is érzékeli,
s ezt a rendszerváltó évtizedek hazai európai élményeivel most is
megerősítjük, hogy a szeretetre nem csak az árváknak, a fenyegetett
életsorsban vergődő gyermekeknek van szükségük. A szeretet vala-
mennyiünk gyógyító erőforrása.

Ezzel a missziós küldetéssel járja a történelmi hazát, a Kárpát-
medence településeit, és jut el a világban szétszórt magyar
közösségekhez, hogy szentbeszédekben, előadásokban mondjon igent
az életre, hogy legyen már elég az önsorsrontó siránkozásból, hogy ne
jajongjunk, ne keseregjünk, hogy merjük mi magunk önmagunkból,
környezetünkből előhívni a jót, a jószándékot, a jóakaratot, ami forrása
a sikerélménynek, ami életre segítheti a közösség, a nemzetközösség, a
keresztény európai közösség erkölcsét, az igenekből építkező jövőjét.

Magyar nemzetünk határokon feletti egyesítésének történelmi pillanata
volt, amikor 2013. december 5-én (december 5-én!) az Országház kupo-
latermében országunk vezetői előtt tette le állampolgársági esküjét
Édesanyjával együtt az 500 ezredik külhonban élő magyar, Böjte Csaba
ferences szerzetes. Folyt. a köv. oldalon
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Folytatás az előző oldalról:

A Szent Korona jelenlétében Csaba
testvér a Bethlen Gábor által
megálmodott és megvalósítható
Tündérkertről, a Kárpát-medencei
népek, nemzetek együttműködéséről,
Isten országáról, beszélt. Az Aranykor
nem mögöttünk, hanem előttünk van,
és ennek az igenekből kell megépül-
nie.

Ki gondolta akkor, amikor Csaba
testvér a határok átjárhatóságáról
beszélt, hogy másfél esztendő múlva,
az idei esztendőben, nyár elején a Heti
Válasz riportere ezt kérdezi tőle:
„Építene kerítést a magyar-szerb
határon?”

Csaba testvér válasza: „Most lehet,
hogy építenék, de jó nagy kaput ten-
nék rá, hiszen tudatosan kell fogadni
az érkező életeket, mint ahogy a gyer-
meket is.” Arra a kérdésre pedig, hogy
a migránsáradat miatt veszélybe kerül-
e kereszténység, Csaba testvér így
válaszolt: „Hogy külföldről, Afrikából,
Ázsiából rombolnák le a keresztény
Kultúrát? A történelem során mindig a
belső bűnök bomlasztották szét a
kultúrákat. Európát az itt élő meg-
keresztelt, de kapzsi, hitetlen, önző
emberektől féltem.”

Köszönjük Csaba testvér ezeket a
fegyelmező és figyelmeztető, gyógyító
mondatokat is. 

Köszönjük iskolateremtő, nevelő
munkásságodat, nemzetünket erősítő,
missziós útjaidat!

Állandóan úton vagy. Máskor is,
most is elgondolom: honnan is érkeztél
közénk krisztusi korban Böjte atya,
ferences szerzetes, székely ember?
Honnan is érkeztél, Csaba testvér?

Bizony mondom: a Csillagösvényről.

Lezsák Sándor

(Lezsák Sándor az Országgyűlés
alelnöke beszéde elhangzott, a Bethlen
Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén,
2015. november 14-én, Budapesten a
Pesti Vígadóban, ahol Böjte Csaba fe-
rences rendi szerzetest laudálta, aki
Bethlen Gábor-díjat kapott.)

„Társai elmentek Megváltót nézni“
Október 30-án ünnepelte Lezsák Sándor (képviselő, tanár, költő) a 66. születésnapját.

Meglepetésösszejövetelre készültek a vendéglátó szervezők, nem csak egy egyszerű író-olvasó-
találkozóra. Bár a  találkozó az ünnepi könyvhétre megjelent kötet dedikálásával kezdődött.. 

Már maga a helyszín, a Lakiteleki Katolikus Templom egy külön ünnepélyes hangulatra hangolta a
vendégeket.   Ferenc atya, a Magyar Kultúra Lovagja adott otthont  a rendkívüli író-olvasó találkozónak.
Az oltár helyén álló fehér asztal mellett foglalt  helyet az ünnepelt – a beszélgetőtásával együtt. 

Az EST kitalólja és megkomponálója,  Lendvainé dr. Erki Mária, főgyógyszerészünk, galériatulajdono-
sunk, a Magyar Kultúra Lovagja volt. A szervezőtárs, a moderátor, a háziasszony Harmatos Áronné Julika
lett, ő irányította kérdéseivel a találkozó menetét. Mint egykori iskolaigazgató, kollega, a 90-es évek min-
dennapjainak részese, jól ismerője  könnyedén, az érzékeny eseményekre is célzottan kérdezett az
ünnepelttől. Vendégénekesünk, Faragó Laura énekművész  több Lezsák-verset is énekelt régi népi dal-
lamra.

A meglepetések érkeztek sorra!  
Az első meghatódást a sok-sok régi

emléktárgy váltotta ki az ünnepeltből,
melyek Lakitelekre költözésétől kezdve
féltve őrzött kincsekként lapultak meg az
irodalmi színpadosok személyes gyűjte-
ményében, s most bemutatásra kerültek.
A legapróbb részletnek is jelentése volt! 

Az egykori „Énekes madarak“ szólal-
tak meg sorra a karzaton; s olvasták fel
a beszélgetésbe illő Lezsák-verset. Bi-

zony többször  is ott billegett a könny az ünnepelt szeme sarkában, s kéretlenül tört utat magának...
Ilyenkor óvatosan morzsoltuk el mi is a saját, felszínre törő könnygyöngyeinket. Mert mindannyian
éreztük, hogy ezekben a percekben valóban ott volt közöttünk a Megváltó, akihez eljöttek a vendégek
– a mi kis betlehemünkbe. Átölelt bennünket, megtöltötte a tempomunkat szeretettel, emlékkel, ünnep-
séggel...  Valóban ott volt velünk a CSODA! A Társak ezen az esten ide jöttek hozzánk, hogy megnézzék,
s együtt legyenek velünk ezen az esten! 

Szerelem, család, iskola,munka, Lakitelek, rendezvények, összejövetelek, A SÁTOR, a rendszerváltás
gyötrelmei... mind-mind előkerültek a beszélgetés, ill. a versek által.  A családtagoknak, a színpadosok-
nak,  a barátoknak, s nekünk,  volt kollegáknak, akik együtt éltük át Sándorral azokat az éveket, időket,
amik a rendszerváltást megelőzték, előkészítették –, azoknak még sokkal többet jelentett ez az est!
Tudtuk akkor, hogy valami készül, de azt nem is sejtettük, hogy  rendszerváltás  zajlik körülöttünk. 

Tényleg üzentek az emlékek a verssorok közül! Még az illatok, a hangok és a neszek is ott rejtőztek a
versek sorai között, s most utat törtek az emlékek birodalmába! Most, ebben a meghitt estben sorra
idézték elő a múlt kedves, keserves, meghitt, s megható eseményeket.

Az esten megszólíttatott Édesanyám, Kotvits Jánsoné,  aki a kezdetektől volt Sándor kollegája, és elmesélt
néhány kedves, közös emléket. Felevenítette többek között az ifjú költő levelezését is, s megtudtuk, hogy
nem minden levélre válaszolt, „csak az arra érdemesekre.“ S ez a mondás a mai napig értékrend nála...

Kodály Esti dalával befejezni egy ünnepélyes estet – minden szívet felemel.t, pedig már nem kellett

ennél magasabbra! NAGYSZERŰEN megkomponált EST volt, amiből még az is megértett mindent,

aki most először találkozott Lezsák Sándorral és az emlékeivel, a történéseikkel....

A parókiai befejezés még egy koronát tett az est fejére – a családias hangulatával.

Színvonalas est lett! Feledhetetlen. Sokan voltunk, megtöltöttük a templomot. Csak az vesztett, aki

nem jött el.                            Czinege Edit

Kösznet Marikának, Julikának, Ferenc atyának, s az „ÉNEKES MADARAK”-nak: Huszkáné Bíró Eszter, Csikós

Zsuzsa, Erki Tibor, Kissné Faragó Irén, Tábori Kálmán, Tábori Kálmánné, Tábori Margit, Tábori Róbert.

Aki több képpel, részletes leírással szeretne megismerkedni, vagy emlékezni az estre, az felkeresheti Lezsák Sándor honlapján

az erről szóló beszámolót: khttp://www.lezsaksandor.hu/index.php?id=konyvbemutato-volt-a-lakiteleki-katolikus-templomban

* * *
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Belicza Andrással, Lakitelek önkor-
mányzati képviselőjével beszélgetünk, aki
egy éve még a lakiteleki Petőfi Sándor
Művelődési Ház programszervezőjeként dol-
gozott, készült a már hagyományosnak
nevezhető Örömkoncertre, egyeztetett a Nép-
tánc és Citeragála szereplőivel, valamint a
Falukarácsony fellépőivel. 

– Nagyot változott a világ az elmúlt egy évben. Mikor jártál utoljára a
felújított művelődésiházi színpadon? Lesz idén Örömkoncert?

– A Lakiteleki Tűzoltózenekar próbáján muzsikáltam legutóbb a színpadon.
Hetente egyszer – kis kihagyásokkal – ott vagyok, a munkámmal kapcsolatos
elfoglaltságaimhoz mérten. Még mindig nagyon jó illata van a teremnek, a
színpadnak, a padlószőnyegnek. 13 éves korom óta folyamatosan megfordulok
az épületben. Örülök, hogy sikerült úgy kialakítanunk tavaly, ahogy azt  sze-
rettük volna. Vannak még ma is felújításra váró részei. Bízom benne, hogy
még tevékenyen részt tudok venni a további szépítésében, építésében is.

Természetesen idén is megrendezésre kerül a Jótékonysági Örömkoncert,
melynek bevételéből ismét a hátrányos helyzetű gyerekek és családok kará-
csonyát szeretnénk megszépíteni, mint azt tettük azt az elmúlt 6-7 évben is.
Számos fellépő és zenész várja a rendezvényt, vannak akik Kecskemétről,
Tiszakécskéről jönnek erre az alkalomra fellépni –  évek óta. Tudják, hogy mi
a cél, és szeretnének hozzájárulni a munkájukkal ehhez a jótékonysági kon-
certhez.

–  Érzem, hogy a velődig beléd égett a szervezés. Nagyon hiányzik ez
a rész az életedből. Mi a legjobban?  Az épület, az iroda, az oda járó fia-
talok, idősek...?

– Őszintén szólva nagyon hiányoznak mindannyian. A néptáncosok, a
Zafirások, a Nyugdíjas Klub, az Énekkar, a Csiribiri torna gyerkőcei, az akkori
személyzet, mindenki… Ez természetes. Jól megértettük egymást Szabados
Zoltánnal és Patai Ibolyával, valamint az időszakosan ott dolgozó munkatár-
sakkal is. Nekem nem a munkahelyem volt a művelődési ház, hanem a hivatá-
som. Rengeteg időt töltöttem ott a színpad berendezésével, díszletépítéssel,
színjátszó próbákkal, előadásokkal, a település rendezvényein bemutatott
műsorok próbáival. Ott készültek a „Mesélő Lakitelek” című rajzfilmek utó-
munkálatai, a hangfelvételek, a bemutató és a díjak kiosztása is. Az Órákon
át c. kalandfilm egyik jelenetét is ott vettük fel, és az  életem első filmpremiere
is a színházteremhez köthető. Fontos pillanatok történtek meg ott és ezért
köszönettel tartozom az épületnek és az elmúlt 25 évben ott dolgozóknak is.

– Felbolydult körülötted az élet az elmúlt évben. Hogyan élted meg? 
– A vitákkal semmi bajom. A viták nagyon is szükségesek ahhoz, hogy jó

megoldások szülessenek egy-egy problémára. A lealacsonyító megkülön-
böztetést, lenézést viszont maximálisan elutasítom és nem tűröm. Volt részem
ebben is bőven az elmúlt év során, de a saját eltökéltségemmel és a
lakitelekiek támogatásával a hátam mögött nyugodtan néztem szembe a
vádlóimmal. A család és a barátok is megfogalmaztak pozitív és esetenként
negatív kritikákat a közéleti állásfoglalásaimmal kapcsolatban, de számukra
is nyilvánvaló, hogy helyesnek tartom azt az irányt, melyen haladok. A méltat-
lanságom kimondására tett igyekezet a bíróság előtt nem állt meg, ezt az első
pillanattól jeleztem mind a képviselők, mind a település lakói felé. Három
hónap múlva is téma volt bizonyos körökben, sőt híresztelésekkel próbálták a
történetet „újratölteni” a határozott bírósági végzés ellenére. 

A mai napig homály fedi azt, hogy miként juthattak az én adótitkot jelentő
adataim olyan személyekhez, akik nem is juthattak volna hozzá törvényesen.
(Többek között ez a kérdés is nemsokára tisztázásra kerül.) 

A programszervezői munkámmal kapcsolatban nem voltak illúzióim, tudtam,
hogy a helyettesítési időszak után mindenképpen mennem kell majd. Remél-
tem, hogy olyan ember kerül a művelődési házba, aki a gazdája, házigazdája
lesz az épületnek és segíti, összefogja és támogatja azokat a civil szerveze-
teket, művészeti csoportokat, akik ott működnek sok-sok éve. Nem így lett. 

Az elmúlt időszak elég volt arra, hogy szinte minden szervezet, aki a ház
falai közt gyakorol, találkozik, sorra megkapta a programszervezői alter-
natívákat, hogy hová költöztethetné át  inkább a foglalkozását… Ezt a bátorsá-
got vagy inkább botorságot nagyon kevés ember engedné meg magának. Csak
akkor tehet valaki ilyet, ha nagyon tudja, hogy mit akar, vagy ha egyáltalán
nem tudja… Nyáron éppen akkor tart „szünetet” a művelődési ház, amikor a
programszervező egyéb, magán rendezvényét szervezi és bonyolítja? Fel-
használja a művelődési ház erőforrásait is, valamint a polgármesteri hivatal
gépjárművét a lebonyolításhoz... Az erőforrások nem Lakitelek érdekeit szol-
gálják, hanem magánérdekeket. 

A programszervező több helyen is próbálta kritizálni az előző évek munkáját,
beleértve engem is és határozottan állította, hogy ő minden értéket megtart,
sőt még jobban fogja csinálni ezeket a feladatokat. Ez sem így lett. Üresen áll
a ház, a civil szervezetek „szervezési problémák” miatt lassan kiszorulnak.
Nem áll rendelkezésre a termük, amikor szükség van rá, zárva van az ajtó,
mikor megérkeznek... és még sorolhatnám. Aki odajár, vagyis oda szeretne
járni, naponta találkozhat a problémákkal.

Meg kell még említenem a civil szervezetek és a programszervező között
kialakult vitát. Ha egy napon két rendezvény is van és történetesen éppen a
tűzoltózenekar mindkettőn fellép, azt mégis hogyan lehet a település
lakosságának megosztására indokként használni? Több hagyományosnak
mondható és leegyeztetett rendezvény napjára születtek új programok a
művelődési házban. Így volt ez a Húsvéti Hagyományőrző Napon és a Pulai
Gyűjteménynél szervezett rendezvény esetében is… Nem tudom elfogadni,
hogy pont azok hangoskodnak a település megosztásának témakörében, akik
a legtöbbet tehetnének ellene…

Ezen változtatni kell. 
Nem hatalmi ág a programszervezői beosztás, hanem szolgálat…
– Dombi Sándor lemondott képviselői mandátumáról. Mi a

véleményed? Tudtál a szándékáról?
– Természetesen sokat beszélgettünk Sándorral a jelenről és a jövőről is.

Megértem az álláspontját, hiszen ha a Pénzügyi Bizottság elnökének tudta
nélkül folynak ki pénzek a kasszából, annak felelősségét nem lehet felvállalni.
Több alkalommal is így történt, de a mai napig hallok olyan beszerzésről,
melyről a testület nem tárgyalt, sőt olyanról is, melyet el sem fogadott, mégis
megtörtént a vásárlás valamilyen forrásból.

Megértem Sándort, hiszen ugyanezt a tehetetlenséget érzem a művelődési
házzal, a civil szervezetekkel kapcsolatban magam is. A kamaszjátszótér és
a parkban lévő játszótér nyáron bonyolítja a legnagyobb forgalmat és a
művelődési háznak kellene biztosítani a hátteret a családok, gyerekek
szórakozásához. A mosdók használatának lehetősége, a hűvös előtér, vízivási
lehetőség, valamint az a tény, hogy ott tartózkodik valaki, akitől segítséget lehet
kérni, ha szükség lenne rá, indokolja a nyitva tartást.  Csak rosszindulatú meg-
jegyzések, lejáratás született az ügyben, de megoldás nem…    Folyt. a  13. oldalon.

Folytatjuk a beszélgetést – Belicza András képviselõvel
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Kedves Olvasóink!

Elérkezett az év utolsó hónapja. Ilyenkor az ember akarva akaratlan is át-
gondolja az évét, összegzi azt. A teljesség igénye nélkül most én is ezt
megteszem, hisz sok változás történt a Gondozási Központ életében is. A leg-
nagyobb változás az Intézmény életében, az intézményvezető személyében
történő változás volt. 2015. márciusában Tigyi Istvánné Julika nyugdíjba
vonulásával Csujokné Dudás Ildikó vette át a központ irányítását. Julikának
nagy érdeme volt abban, hogy az intézmény megmenekült a bezárástól.
Szakmai tudásával és szociális érzékenységével példát mutatott nekünk. Sok-
szor, sok mindenben számíthattunk rá. Sok új rendezvényt honosított meg,
melyek emlékezetesek maradtak az időseink, a lakiteleki lakosok és a dolgo-
zók számára egyaránt. Julikának szép nyugdíjas éveket kívánunk családja
körében és gratulálunk kis unokája születéséhez! Új vezetőnknek, Ildikónak
pedig sok sikert, erőt és kitartást kívánunk tervei megvalósításához. 

A munkatársaimmal azon vagyunk, hogy segíthessünk azokon, akik ezt
igénylik tőlünk. Segítséget nyújtunk a külterületen élőknek a tanyagondnoki
szolgáltatással, a napközbeni ellátást igénylőknek a nappali ellátással, a
saját háztartásban élő, de segítségre szorulókon a házi gondozással, a teljes
ellátást igénylőknek a bentlakással (Idősek Otthonával)és az étkezések biz-
tosításával a szociális étkezésen keresztül. Továbbra is várjuk jelentkezé-
seiket szolgáltatásaink igénybevételére. Szóljanak, ha segíthetünk!

De a gondozási feladatokon túl az is célunk, hogy megszépítsük, megköny-
nyítsük és tartalommal megtöltsük gondozottaink életét. Idén is törekedtünk
arra, hogy méltóképpen megünnepeljük nagy állami és egyházi ünnepeinket.
Emlékezetesek lettek a Húsvéti, Pünkösdi, Anyák napi ünnepségeink, az
Idősek napja rendezvényünk, az Őszköszöntő szüreti felvonulás megtekintése,
a Kegyeleti emléknap (és még a téli ünnepségek hátra vannak). Az ünnep-
ségek mellett érdekes előadásokkal, filmvetítésekkel, kézműves foglalkozá-
sokkal, fejlesztő egyéni és csoportos foglalkozásokkal, tornával, kisebb
kirándulásokkal és születés-és névnapi köszöntésekkel is kedveskedtünk
időseinknek. Ebben az évben három ellátottunkat is köszönthettük 90.
születésnapja alkalmából, de sor került Érdekképviseleti Fórum és két
lakógyűlés összehívására is. Ezek az ünnepségek, összejövetelek nem való-
sulhattak volna meg Bagi Ferenc atya, Kókai Géza lelkész úr, a támogatóink,
segítőink, fellépőink, előadóink és a rendezvényeinken résztvevők nélkül.
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden segítőnknek!

Fejlesztésekre is sor került az Intézménynél. Sikerült önkénteseink áldozatos
munkájával a kerítést lefesteni. Egy sikeres pályázat révén napelemek kerül-
hettek a Gondozási Központ garázs és nappali ellátó épületének tetejére,
mellyel költséghatékonyabb fenntartás válik lehetővé.A fenntartónak, az Önko-
rmányzatnak hála közcélú dolgozók is sokat tesznek azért, hogy kulturált,
tiszta környezet várja ellátottainkat. Egy másik pályázat keretében pedig
lehetőség nyílt plusz egy ápolónő foglalkoztatására, aki szintén nagy segít-
séget jelent számunkra. 

Most a közelmúlt és az év hátralevő eseményeiről írnék. 
Október 28-án Polk Anita egri főiskolai hallgató járt nálunk, aki részt vett

kézműves foglakozásunkon. Ekkor karácsonyfadíszeket készítettek időseink
a Falu Karácsonyfájára. A díszeket azóta is szorgosan készítjük, melyekkel
december 13-án, 14.00 órai kezdettel lesz feldíszítve a karácsonyfa a
Művelődési Házban. A díszek felhelyezésében kérjük a falu apraja-nagyjának
segítségét!

Október 29-én tartottuk Kegyeleti Emléknapunkat, mellyen megem-
lékeztünk elhunyt bentlakóinkról, bentlakóink elhunyt szeretteiről. Az
megemlékezést tartotta Kókai Géza lelkész úr és Tábori Kálmán hitoktató
úr. Szívből köszönjük a megnyugvást jelentő szép szavakat!

November 2-án köszönthettük Torbán Jánosné Marika nénit 90. születés-
napja alkalmából.

Bagi Ferenc plébános úr november 6-án katolikus misét  tartott ellátottjainknak.
November 10-én lakógyűlésre vártuk bentlakóinkat és hozzátartozóikat.

Örültünk annak, hogy ismét leülhettünk beszélgetni. Szó esett tervekről,
igényekről, megoldandó nehézségekről és problémákról. Köszönjük a
résztvevők aktív hozzászólásait, véleményét!

November 12-én a dolgozók is leülhettek ünnepelni Szociális Munka Napja
alkalmából, egy kedves jótevőnknek hála terített asztal mellé. Köszönjük a
névtelen felajánlást!

A Magosfa Alapítvánnyal és a lakiteleki Általános Iskolával közösen novem-
ber 27-én a „Kicsik és nagyik programban” vehetünk részt időseinkkel. A
prog-ram célja összehozni az eltérő generációkat a közös tanulás (és
egymástól tanulás) és élmények érdekében. Nagy érdeklődéssel és kíván-
csisággal várjuk már ezt a programunkat.

A Mikulás is meglátogat minket krampuszával december 4-én 9.30-tól, a
jókedv és a humor garantált.

Ezen a napon katolikus mise is lesz nálunk.
A Karácsonyt megelőző hetekben igyekszünk ráhangolni időseinket a

közelgő ünnepekre karácsonyi filmek vetítésével, dalok éneklésével, adventi
koszorú készítésével. Szeretnénk kilátogatni december 12-én az iskolások
által rendezett Adventi udvarra. 

Karácsonyi Ünnepségünket december 21-én, 10.00 órai kezdéssel tartjuk.
Fellépnek a Szivárvány Óvoda Bóbita csoportosai Vankóné Török Katalin és
Lajmer Ágnes óvónők vezetésével. Majd ünnepi Istentisztelet lesz Kókai Géza
lelkész úrral. Végül betlehemezés is lesz a Muraközy János Honvéd
Hagyományőrző és Lövész Egylet tagjaival. 

Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, meghitt Karácsonyi
Ünnepeket kívánunk valamennyi dolgozó nevében! 

Ellátottainknak köszönjük, hogy segítségükre lehettünk, megbíztak bennünk!

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

Karácsonyfadíszek készítése az otthonban
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Kedves Olvasóink!
Októberi lapzártánk után ren-
deztük meg hagyományos őszi
atlétikai versenyünket 3-4-5-6.

osztályos diákjaink számára. A gyermekek távolu-
grásban, futásban,kislabdadobásban mérték össze
tudásukat.

Eredmények:

3. évfolyam – lányok
I. helyezett Kökény Tamara  3. a
II. helyezett: Zérci Bianka Krisztina  3. a
III. helyezett Benke Gréta Boglárka 3. a

3. évfolyam – fiúk
I. helyezett Salánki András  3. c 
II. helyezett: Asztalos Ádám 3. a
III. helyezett Balla Dániel 3. b

4. évfolyam – lányok
I. helyezett Kulcsár Alexandra Marietta 4. b
II. helyezett: Barta Panna 4. b
III. helyezett Lajkó Szabina 4. a

4. évfolyam – fiúk
I. helyezett Olar Alexander 4. a
II. helyezett: Tálas Regő Áron 4. b
III. helyezett Magyari Richárd Zoltán 4 .b

5. évfolyam – lányok
I. helyezett   Balla Vivien 5. b
II. helyezett: Illés Janka 5. a
III. helyezett  Csikós Nóra 5. c

5. évfolyam– fiúk
I. helyezett Kakó Lukács 5. b
II. helyezett: KotvicsDominik  5. b
III. helyezett Tóth-Péli Márk 5. a

6. évfolyam –  lányok
I. helyezett Kovács Ivett 6. b
II. helyezett: Kutasi Márta 6. c
III. helyezett Kéri Kitti 6. a

6. évfolyam – fiúk
I. helyezett Dobecz Richárd 6. a
II. helyezett: Anka Gyula Benedek 6. c
III. helyezett Csikós Zoltán 6. a

Ősszel kaptuk a jó hírt, hogy iskolánk SzínesKert
szakköre az országos Iskolakert hálózat tagja lett.
A kecskeméti Barna és Fiaifaiskola, mely
nagyszüleink gyümölcsfajtáit nemesíti és kínálja
eladásra, az Iskolakert hálózati tagoknak felajánlott
egy- egy gyümölcsfát. Szelesné Kása Ilona és szak-
körösei egy Feketics meggyfát választottak, melyet
már el is ültettek. Az ajándék fát ezúton köszönjük
a Barna családnak.

November 5-én pályaválasztási szülői értekezle-
tre vártuk hetedikes és nyolcadikos diákjainkat
szüleikkel együtt. Idén tizenöt középiskola küldte el
képviselőit a rendezvényre. A bemutatkozásokat
követően személyes megbeszélésre is alkalom nyílt
az igazgatókkal, pályaválasztási felelősökkel. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a nyár folyamán
számos középiskolát vett át a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtól. A következő tanévtől
változik a középiskolák elnevezése. A hagyo-
mányosan szakközépiskoláknak nevezett in-
tézményeket szakgimnáziumoknak hívják majd, a
szakiskolák neve pedig szakközépiskola lesz. Nyol-
cadikosaink kecskeméti kiskunfélegyházi, tisza-
kécskei középiskolákban és a Mercedes gyárban is
jártak nyílt napokon. Sokszor nehéz eldönteni, mi is
lenne a legjobb választás. A hiányszakmákat el-
sajátítók évek óta komoly ösztöndíjat kapnak. Egy
jól tanuló, tanulmányi szerződést is kötő gyermek
akár havi ötvenezer forint támogatásban is részesül-
het. Kérjük, forduljanak bizalommal továbbtanulással
kapcsolatos kérdéseikkel az osztályfőnökökhöz és
Olajosné Kádár Ilona pályaválasztási felelőshöz.

Októberben a felső tagozaton, november második
hetében pedig az alsóban tartottunk nyílt napokat.
Köszönjük, hogy nagyon sokan eljöttek meglátogatni
a tanítási órákat. Néhol szinte több volt a szülő,
nagyszülő, mint a gyermek.

November 13-14-én a Hírös Agora adott otthont
Kecskeméten az iskolai népzene és néptánc ok-
tatás megújításáról szóló tanácskozásnak. Pén-
teken este gálaesten gyönyörködhettünk a kitűnő
énekesek, muzsikusok, táncosok produkcióiban.
Iskolánk Boróka citerazenekara – Vadas László
tanár úr vezetésével – is a fellépők között volt. A fi-
atalok műsorát nagy-nagy tapssal jutalmazta a
közönség.

Megkezdődtek az anyanyelvi hét vetélkedői. A gy-
ermekek szépolvasásban, szövegértésben, vers-
mondásban, mesemondásban, helyesírásban mérik

össze tudásukat. Az eddigi eredmények a
következők:

Szépolvasó verseny, november 19.

2. évfolyam
I. helyezett : Szabó Kata  2. c 
II. helyezett : Kökény Fanni  2. b
III. helyezett: Aszódi Kincső 2. a
Különdíj: Szappanos Hanna Nyárl.

3. évfolyam
I. helyezett: Rimóczi Lili Nyárlőrinc 3. a
II. helyezett: Balla Dániel 3. b
III. helyezett: Berényi Barbara 3. c
Különdíjban részesült:  Erki Virág 3. a

4. évfolyam
I. helyezett : Vass Fanni 4. a
II. helyezett: Gödény Kata Nyárlőrinc

Szabó Ivett 4. b
III. helyezett: Sütő Lilla 4. a

Játékok tanéve – 2015/2016 – 

Vass Anikó koordinátor beszámolója
Különleges elhatározást tett a Lakiteleki Eötvös

Iskola tantestülete szeptemberben: ebben a tanévben
megkülönböztetett figyelmet szentelnek a játéknak,
játékosításnak. Ennek egyik oka a Roll thedice! nevű
Erasmus+ nemzetközi iskolai együttműködés, aminek
immár második tanévben vagyunk részesei. 

A játék öröktől fogva a tanulási folyamat része.
Talán az óvodában ez még egyértelmű, de ki kell
emelnünk, milyen fontos ez az általános iskolában, il-
letve egész életünk folyamán. Tavalyi felmérésünk
kimutatta, hogy tanulóink többségének megszámlál-
hatatlanul sok játéktárgya van, és hogy nagyon sze-
retnek játszani. A mai gyerekek viszont egyre
kevesebbet játszanak egymással, a családdal, kreatív
játékokat, illetve a szabadban, a hangsúly áttevődött
a számítógépes játékokra. Sajnos, ez már elég hamar
megtörténik, az alsó tagozatosokra is jellemző. A pro-
jekt folyamán éppen ezért, erősíteni kívánjuk a játék
közösségépítő szerepét. A tanév első tanároknak
szóló műhelyét – Sallainé Győri Csilla vezetésével –
hagyományos játékok kipróbálásával kezdtük. Az
akkor még üres iskolaépület zengett a tanárok
nevetésétől: ezt a jókedvet azóta is igyekszünk to-
vábbadni tanulóinknak is. Jókedvünket fokozta a
sárkányépítés és röptetés, amit Szelesné Kása Ili tar-
tott. Nagy sikere volt az október 6-i, Muraközy
Hagyományőrzők által rendezett akadályversenynek,
ami a Let’s play together! Játsszunk együtt! nap
keretében az egész iskolát megmozgatta: az osztá-
lyok lelkesen versengtek mocsárjárásban, vagy épp
almatáncoltatásban.                Folytatás a repülőlapon

IS KO LAI HÍ REK – szer kesz ti: Ola jos Ist ván igaz ga tó
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Mécs László: Adventkor
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged. 

Ma is Noé korát éljük
Barsi Balázs OFM adventi gondolatai

„Mert mint Noé napjai, olyan lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amint
a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek,
egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem gon-
doltak rá, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat:
így lesz az emberfia eljövetele is.” (Mt 24, 37 )

Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy Noé korában az emberek loptak, csaltak,
hazudtak, paráználkodtak és gyilkoltak, hanem hogy ettek, ittak, nősültek és
férjhez mentek. A vízözön mégis elpusztította őket. Nem azzal vétkeztek, amit
tettek, hanem azzal, ami tetteikből hiányzott, hogy Istent csendesen és
egyetemesen kihagyták az életükből. Az önfenntartás és a fajfenntartás napi
rutinja annyira elfoglalta őket, hogy elmulasztották a leglényegesebbet: annak
keresését, hogy mi okból és mi végett vagyunk a világon. Ezzel pedig vissza-
zuhantak az öntudatlan állat szintjére, s olyan világot hoztak létre maguk körül,
amelyben nem lehetett többé emberként élni.

A vízözön tehát nem a sértett Isten pusztító bosszúja, hanem a létezés
végső célját feledő emberiség önpusztító, saját értelmetlenségek tengerébe
belefulladó életformájának képe.

Ma is Noé korát éljük. Vigyázzunk a statisztikákra, illetve a mögöttük
működő, a nyíltan hangoztatott vagy csak sugallt ideológiára, hogy amit a több-
ség csinál, az jó. Legyünk óvatosak azokkal a kijelentésekkel szemben, melyek
folyton azt kérik számon az Egyháztól, hogy miért nem alkalmazkodik jobban a
modern világhoz. Ha Noé azt tartotta volna fontosnak, hogy alkalmazkodjék
környezetéhez, nem menekülhetett volna meg, s nem maradt volna élet a földön.

Ha a názáreti Jézusnak az lett volna a célja, hogy megfeleljen kora vallási
és politikai elvárásainak, nem tudta volna hitelesen kinyilatkoztatni az Atya sz-
eretetét.

Urunk, kérünk, adj erőt, hogy merjünk akár nevetség tárgyává is válva bárkát
építeni, olyan családi otthont, plébániai és kolostori közösséget, szeretetszövet-
séget létrehozni, amelyben nem a világ értékrendje, hanem Te vagy az Úr;
mely nem süllyed el a szennyes árban, hanem a széllel és a hullámokkal da-
colva fennmarad, és eléri az örök partokat.

Légy velünk és szenteld meg bárkánkat, mellyel útra kelünk az új egyházi
év kezdetén, várva, hogy a Galamb, a Lélek elhozza nekünk az új ég és új
föld olajágát!

Társai elmentek Megváltót nézni   

K A TO  L I  K U S  É L E T –  S z e r  ke s z  t i:  B a gi  Fe  r e n c  p l é  b á  n o s

„Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami 
be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.’’   (Lk 21, 36)

RORATE
Advent heteiben a hajnali szentmisék templo-

munkban hétfőn, kedden, szerdán 
reggel 6 órakor lesznek.

Jubiláló házasok figyelmébe!

Mindazok a jubiláló házasok, akik ebben az évben  ünnep-
lik házasságkötésük 55. 50. 40. 35. 30. 25. 20.  15. 10. 5.,

vagy bármelyik ettől eltérő évfordulóját, és ezért
Szent Család  napján, 

2015. december 27-én, Szent Család vasárnapján
a reggel 8 órai szentmisén

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

Ezt azok is megtehetik, akik nem ebben a templomban kötöttek
házasságot!

Október 30-án templomunkban volt Lezsák Sándor Társai el-
mentek Megváltót nézni c. verskötetének lakiteleki bemutatója.
A család, barátok, ezen a napon köszöntötték a tanárt, családapát,

költőt, politikust 66. születésnapján. 

Adventi lelkigyakorlatunkat december 3-án, 

4-én, 5-én, csütörtökön, pénteken, szombaton Ivanics
Zoltán, a kiskunfélegyházi Óplébánia káplánja tartja.

5 órától gyóntat, a szentmise 6 órakor kezdődik.
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ADVENT-KARÁCSONYI
KÖRLEVÉL

Kedves Testvérem!

Örömmel köszöntöm ismét, a
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegy-

házközség nevében, s a fent olvasható Igével kívánok Istentől gazdagon
megáldott adventet és karácsonyt a 2015-ös esztendőben. A fent
olvasható Igeversben Isten szólít meg bennünket, s azt mondja: öröktől
fogva szeret minket. Téged is, kedves olvasó. Sőt az is kiderül, hogy e
szeretet nem változik meg soha, mert örök. Isten szeretetével magához
vonz bennünket, mint ahogyan a mágnes vonzza a vasreszeléket.
Remélem, hogy erre a vonzásra válaszolunk, és elfogadjuk.

E szeretet felmutatásával hívok mindenkit gyülekezetünk
közösségébe akár Lakiteleken, Nyárlőrincen vagy Tiszaalpáron éljenek
is. Alkalmaink lehetőségek az egymással, s főként az Istennel való
találkozásra. Természetesen gyülekezetünk lelki életének középpon-
tjában a vasárnapi istentisztelet áll, mely Lakiteleken 9 órakor,
Nyárlőrincen 11 órakor kezdődik. Tiszaalpáron minden hónap első vasár-
napján 8 órakor vagyunk együtt, valamint egyházi ünnepeinken délután
3 órakor úrvacsorás istentisztelet keretein belül lehetünk együtt templo-
munkban. Emellett szeretettel gondolunk a gyermekekre is. A hitoktatás
mellett szeretettel invitáljuk őket gyermek-istentiszteleteinkre is, ahol
saját nyelvükön megfogalmazva hallhatják a Biblia igazságait. Ez
Lakiteleken együtt kezdődik a felnőttek istentiszteletével a templomban,
ahonnan átvonulnak a gyermekek a gyülekezeti terembe, s ott folytatják
együttlétüket. Nyárlőrincen szombaton 10 órára várjuk a gyermekeket
az imaházba. Gondoltunk az ifjakra, a konfirmáció utáni korosztályra is:
őket szombaton 16 órára hívjuk a lakiteleki gyülekezeti termünkbe.
Nyugdíjas testvéreinknek kedden délelőtt 10   órától tartunk ú.n. nyugdí-
jas bibliaórát szintén Lakiteleken a gyülekezeti teremben. 

Ezeken túl jövőre tervezzük további alkalmak elindítását:
Nyárlőrincen igény támadt egy házi bibliaóra indítására, illetve újra in-
dítására, hiszen régebben létezett ilyen. Lakiteleken pedig egy bibli-
aiskolát tervezünk, mely 12 alkalommal várná az érdeklődőket, hogy
ebben az időszakban az Ószövetség világát ismerjük meg minél ala-
posabban. Alkalmaink során igyekszünk minél több korosztályt, minél
több érdeklődőt megszólítani, reméljük, minél többen meghallják Jézus
hívó szavát: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan.” (Máté 11:28) Szeretném
azt is hangsúlyozni, hogy a parókia ajtaja is nyitva áll bárki előtt, bármi-
lyen ügyben szívesen állok, állunk rendelkezésükre. Bátran éljenek e
lehetőséggel is. 

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani az elmúló év áldozatvál-
lalásaiért, így a fenntartói járulékok befizetéséért, a perselypénzekért,
az adományokért, de a természetben adott segítségért, a kétkezi
munkáért, az Úr dicsőségére végzett mindenféle szolgálatért is. Szere-
tettel kérjük, hogy aki még nem rendezte, netán régebb ideje a fenn-

tartói járulékát, az tegye meg, hiszen gyülekezetünknek sincs más for-
rása a mindennapi élethez csak a fentebb említett bevételek. Vállaljuk
közösen a gyülekezetünk fenntartását, fennmaradását, anyagilag is,
hiszen „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (II. Korinthus 9:7)

Írnék még néhány szót arról is, hogy jövő évünk legnagyobb terve
egy jótékonysági bál szervezése Nyárlőrincen, melynek célja, hogy
imaházunk bővülhessen. Ehhez a tervek már elkészültek, a meg-
valósítás viszont még várat magára. Ezt támogatná a bál 2016. április
16-án, a Sportcsarnokban.

Kívánok mindenkinek áldott elcsendesedést adventben, szeretetteljes
karácsonyt, s Isten szerinti sikerekben gazdag újévet. A személyes
találkozás reménységével ajánlom: 

ALKALMAINK AZ ELKÖVETKEZENDŐ
IDŐSZAKBAN, MELYEKRE 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

w November 26-28. Nyárlő-
rincen 16 órától, Lakiteleken (a
gyülekezeti teremben) 17 órától
E V A N G É L I Z Á C I Ó
gyülekezetünk egykori lelkipász-
torainak szolgálatával. 
Téma: Jézus önvallomása.

w November 26. csütörtök – Hegedűs Béla
„Én vagyok az ajtó" (János 10:9)

w November 27. péntek – Bérczes Lajos
„Én vagyok a jó pásztor." (János 10:11)

w November 28. szombat – Szabó Tamás
„Én vagyok a feltámadás és az élet." (János 11:25)

w November 29. Lakitelek 9 órakor, Nyárlőrinc 11 órakor, Tiszaalpár
15 órakor ADVENT ELSŐ VASÁRNAPI istentisztelet úrvacsorával.
w December 6. Tiszaalpár 8 órától, Lakitelek 9 órától, Nyárlőrinc
11 órától ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN családos istentisztelet
gyermekek szolgálatával.
�w December 13. 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlőrincen 
ADVENT HARMADIK VASÁRNAPI istentisztelet.
�w December 20. 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlőrincen 
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPI istentisztelet. 

w December 23. 16 órakor Nyárlőrincen, 17 órakor Lakiteleken
BŰNBÁNATI ALKALOM. A lakiteleki alkalmat követően a gyermekek
karácsonyára az ajándékcsomagok közös elkészítése.

(A karácsonyi alkalmak majd a következő számban jelennek meg.)

Lakitelek, 2015. november 18.

Áldást és békességet:                
Kókai Géza lelkipásztor

R E  F O R  M Á  T U S  É L E T  – szer kesz ti: KÓKAI GÉZA lelkész

„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jeremiás 31:3)
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GLO
RIA VICTIS

EMIG RÁ CIÓ
A HA ZÁ ÉRT

H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Te le fon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola     E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna  – 76/549-049

Tájékoztatjuk a Lakiteleki Újság olvasóit, hogy a
Népfőiskolai beruházás első részének munkálatai
befejeződtek.

A program második részében a meglévő épületeink
felújítása kezdődik, ezért a Népfőiskola az IKSZT programjain
kívül, külső rendezvényeken is várja a résztvevőket.

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat kiépítése folyamatosan
történik. Ennek keretében jelenleg 10 Kollégiumunk, 600
résztvevővel dolgozik a Kárpát-medencei magyarság magyar
értékeinek feltárásában.

Mindezekről továbbra is tájékoztatjuk az újság és  honlapunk
olvasóit.

A Népfőiskola Alapítvány épületeinek felújítása várhatóan 2016.
június 30-ig tart, ezen idő alatt látogatókat csak az IKSZT pro-
gramjain, valamint a külső rendezvényeken tudunk fogadni.

Jelenleg a Népfőiskola Uszodája és Termálfürdője 
015.december 31-ig zavartalanul működik.

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR

PROGRAMAJÁNLÓ – 2015. NOVEMBER
w Nov. 27. péntek 16-20 óra KÉPESLAP-
KÉSZÍTÉS –  KARÁCSONYRA…  
w Nov. 28. szombat 10-12 óra HOGYAN MŰKÖDIK A
BIOKERTÉSZET? –  ökokerti tenni-valók télen
w Nov. 30. hétfő  18-20 óra ÖKOKÖR 3. – háztartászöldítés
örömmel (10 alkalom)

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Kis Márta, Lendvai Edit 
Tel: +36 76/549-049 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.

Email: ikszt@nepfoiskola.lakitelek.hu 

25 éve távozott 
az élők sorából

Szécsi Margit 
(Budapest, 1928. május 28. – Budapest,
1990. nov. 23.) költő, grafikus, illusztrátor.

Nagy László költő felesége volt, fia Nagy András grafikusművész.
Pestszentlőrinci származású, édesapja asztalosmester volt. Édes-

anyja 2003-ban 101 éves volt.
Budapesten érettségizett. 1945-1948 között tisztviselő volt. 1948-

ban népi kollégistaként a budapesti egyetem bölcsészkarán volt hall-
gató, de ebben a korszakában már verselt. A Fényes szelek
nemzedékének tagja volt. 1952-ben férjhez ment Nagy László
költőhöz, 1953-ban született meg fiuk, András.

Első verse az Új Időkben jelent meg, ezt követték versei a Csillag-
ban. A folyóirat munkatársa lett, de ezzel egyetemi tanulmányait
félbeszakította. 1952-ben az épülő Dunapentelén fizikai munkás volt.
Pécsett egy kultúrotthon vezetését vállalta el. 1955-ben jelentkezett
Március című, első verseskötetével.

Így írt saját magáról: „Pünkösd vasárnapján születtem, s az igaz beszéd
tüzes ünnepéhez méltóan akarok a magyar szóval élni. Sokadmagam-
mal a várakozásban megvirradva: mint hajdan, vagyok ma is elemi
része a népnek.” Forrás: wikipédia

Ez a pad a
Népfőiskolán

Szécs Margitnak
készült
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Helytörténet, néprajz
SZIKRA PUSZTA MÚLTJA 5. rész

„ALPARFELSE” GAZDÁT CSERÉL

Kecskemét királynői birtok létét 1439-ben vesztette el. I. Albert (1437-1439)
felesége Luxemburgi Erzsébet 1439-ben a török beütések ellen déli végváraink
megerősítésére Káthai László és fiai részére 2500 „magyar arany erejéig”
elzálogosította. Az akkor már 70000 hold határterületű mezővárost 1446-ban
Hunyadi János sóraktár felügyelőjének Péró Jánosnak  kezén találjuk, aki
hamarosan megbukott. „… a sókezelésben ötezer aranyforintig elszámolni
nem tudott”. Így özvegye Margit és fiai tulajdonosi helyzetüket elvesztették.
Azt Mátyás király jó embere, Lábatlan János megyei főispán kapta meg. 28
év múlva özvegy Péróné és fia Gergely 5000 aranyforintot Báthori István
országbíró előtt letéve a várost pusztáival együtt visszaváltották. Gergely
nőhozományaként szállt a birtok egy része a Pásztóiakra, kiktől anyai ágon
Felsőalpár későbbi birtokosa a Vay család származtatott. Innen kezdve föld-
birtokosok tucatja jelenik meg Kecskeméten. Nekünk elegendő a Vay család
sorsát felidézni.

„Urának leghívebb szolgája”
A nemzetség egyik kiemelkedő alakja Vay Ádám (1657-1719) marsall a já-

szok és kunok főkapitánya, a munkácsi vár kapitánya, az udvari hadak
főparancsnoka, s mint II. Rákóczi Ferenc legfőbb bizalmasa, második ember
a kurucok között. Felségárulásért háromszor is bebörtönözték. Második fe-
lesége báró zsömerei Zay Anna az első hazai írónők egyike, a „Nyomorúság
oskolája” imádságos és többek között a „Herbárium” című orvoslásos
könyvecske szerzője. Ez utóbbi 147 akkor „hatásos” receptet tartalmaz. Főleg
növényi hatóanyagokat, de pestire és főfájásra elevenen kettévágott fekete
galambot javasol, ami hatékony, ám csak akkor, ha erősen a beteg fejére
kötözzük. A szabadságharc bukása után Vay Ádám menekülni kényszerült.
Családjával előbb Dél-Lengyelország néhány várában húzódhatott meg, majd
1712-ben Gdanckában, a mai Gdanskban telepedtek le. Rákóczi kedves tábor-
noka 1719-ben hunyt el. Emlékét a helyi Szent Erzsébet templomban állított
márványtábla őrzi. Hamvait a Fejedelem hazai újratemetésének évében, 1906-
ban helyezték örök nyugalomra Vajon, a Vay nemzetség ősi birtokán.

Vay Ábrahám unokái
Felsőalpár városi tulajdonba kerülésének kiindulópontja Vay Ábrahám

(1697-1762) Kecskemét egy-nyolcad belterületi és három pusztai részének
birtokosa. Az évenként fizetett adójegyzékben a város által fizetendő „úri adó”,
a cenzus „készpénzben tizenkét és fél tallért, kézi ajándékban két szál daru-
tollat, egy pár karmazsin csizmát és egy vég janicsár patyolatot köteles adni”.
Városi birtokuk mellett ő és neje bírták „Borbás szállás elpusztult helység
határának negyedét, Szentkirálynak felét s a Felső Alpári pusztát egészen”.
Ebben az időben állattartásra, rét legelő gazdálkodásra és tűzrevaló előte-
remtésére használták a pusztát. Vay Ábrahám tiszttartója Ragályi Orbán János
volt, ki ura és asszonya nevében a várostól az „úriadót” és a puszták haszon-
bérletét beszedte. Levelei tanúsítják, Kecskemét ez idő tájt haszonnal bérelte
Felsőalpárt. „Szent Gergely napjára az Alpáriak és az becsülletes váras adaját
ha felhozzák Küldgyön érette Kegyelmed.” A levéltári adatokból valószí-
nűsíthető, hogy a városi és pusztai birtokaik jövedelmét nem különítették el.

1764-ban Ibrányi Anna, Vay Ábrahám özvegye 8000 rénes magyar forint,
vagy „kurta forint” kölcsönt vett fel Kecskemét Tanácsától 25 évre zálogba
adva városi és pusztai birtokait. Köztük Felsőalpár javadalmait is. Fia, Vay

László további 1000 rénes forinttal növelte az adósságot, négy évvel meghosz-
szabbítva a zálogidőt. Majd ugyanő néhány év múlva még 3000 rénes forintokat
kért, kilenc évvel megtoldva a visszafizetés idejét. Kecskemét magisztrátusi
birtokpolitikájának köszönhetően az évek során egyre több pusztát tudott
megszerezni. 1787 és 1855 között a Nemes Tanács szisztematikusan vásárolta
a határába eső pusztákat. Így történt, hogy egy 1807-ben kötött csereszerződés
révén a Vay család pusztai birtokait is tulajdonába vehette. A város űrbői,
rádai, bankházi, szentiványi és Bugyi helységben levő pusztáit ajánlotta fel. A
csere létrejött, Felsőalpár, Szikra, Lakitelek Kecskemét kezére került.

Báró vajai Vay Miklós
A szerződés aláírója

idősebb Báró Vay Miklós
(Zsolca 1756 – Pest 1824).
Vay Ábrahám negyedik fia II.
József hadmérnökeként szol-
gált tábornoki rangban. 1804-
től haláláig a Közép-Tisza és a 
Körös vidék vízszabályozásának királyi biztosaként dolgozott. Tudományos
tevékenysége elismeréseként a londoni Royal Society 1787-ben tagjai közé
választotta. 

„Az Ánglusokkal magát, s magában kedves Nemzetünket is megtiszteltette.
… E végre hozott ki magával külömb-külömbféle nálunk sohasem látott esz-
közöket.” Ilyen az a pamutfonó malom, mely három „malmokat” foglal
magába, s egy kerék forgatásával „vékonyabb vagy vastagabb fonalat készít,
s azt fel is gombolyíttya”. A hozott ritkaságok között van egy oly tűzi alkotmány
is mely „a felforralt víznek gőze által egy ötkerekű malmot hajt”.

A birtokszerzés „bajoskodó” útja
1855. május 31-én az immáron több mint harminc kisebb-nagyobb pusztán

birtokos Városi Tanács vagyonleltárt készíttetett. Megállapította a megszerzett
földek „… között legrégibb idő óta bajoskodik a városi község a borbási, szent-
királyi és felsőalpári pusztákkal, azért, mivel ezeknek igen nagy számú, és
családaikban is messzeágazó földesuraik lévén, a városnak arra kellett várnia,
míg az egész puszta megszereztethetik”. Az 1807-ben kötött csereszerződés
csak elméleti tulajdonjog változást jelentett. A kifizetés igen csak elhúzódott.
1808-ban a Vay nemzetségnek 3308 váltóforintot, 1826. április 6-án báró Vay
Miklós özvegyének 2400 váltóforintot fizetett ki a város. A teljesnek tekinthető
birtokszerzés véglegessé 1837-ben lett. Ám az 1855-ös „Kecskemét község
szenvedő adósságai” összeírásánál még mindig tartozott a város Vay Katalin
Zeich Dánielnének, Vay Julianna özvegy Borbély Gábornének és Vay
Ábrahám úrnak 500-500 pengőforintokkal, annak ellenére, hogy a három
puszta megszerzésére eddig már 842130 pengőforintokat költött Kecskemét.

Mivel 1855-re 600 hold kivételével az említett puszták városi tulajdonnak
tekinthetők voltak, a Tanács úgy döntött, „… a már kiosztott haszonbéres
földeket örökül” eladja. Ám megtartja Felsőalpár 705 holdas keményfa erdejét,
1669 holdas nádas-rétjét, 265 holdas tiszai részét és 4680 holdas legelőjét.
Továbbá úgy rendelkezett, „… a halászat és korcsmáltatás maradjon egészen,
és ingyen a városi község javára”. Ez utóbbiakat árendába adta. A már em-
lített összeírás szerint az évben a „Jelenleg bérelt pusztai részekből:”

Szikrai korcsma haszonbére 352 pengőforint
Tiszai halászat haszonbére 510 pengőforint
Pusztai legelők haszonbére 858 pengőforint

Összesen: 1720 pengőforint, vagy
másik akkor használt nevén ezüstforint bevételt hozott a Városnak.

Lisztes János

Vay Miklós aláírása
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Hős, vagy mártír?
A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli.” (Példabeszédek 11,1)

„A kétféle font és a kétféle mérték, utálatos az Úrnál egyaránt mindkettő.”
(Példabeszédek 20, 10)

2015 október végén a magyar Corvinus Egyetemen az Amerikai Egyesült Ál-
lamok budapesti nagykövet asszonya tartott előadást. Amióta ennek a
nevezetes egyetemi előadásnak részletei a számítógépes világban elérhetővé
és olvashatóvá lettek, azóta a magyar társadalom, különböző szintjein fogal-
mazódtak meg a vélemények, a nagykövet asszonyról. Anékül, hogy én ezeket
a megszólalásokat csokorba gyűjteném, vagy valamilyen rendszer szerint ele-
mezném, szeretnék leírni néhány gondolatot, hogy a fenti témában sajtónyil-
vánosságot látott nevezetes beszéd milyen reakciókat váltott ki bennem.

Elsősorban, komolyan foglalkoztat az, hogy milyen elv alapján választanak
ki politikusokat az ismeretlenség sűrű homályából és bíznak meg egy adott
országban nagyköveti teendők ellátására. Én, mint kis embert most, mit lás-
sak benne? Hőst, vagy mártírt? Csodáljam-e, vagy sajnáljam?

Maradjunk csak Magyarország szintjén – a saját házunk táján – kérdem
én, kis ember az adott helyzetben hogyan lehetséges az, hogy nemzetünk
teljes történelmének ismerete nélkül óriási magabiztossággal bírálja felül a
mai magyar közéletünket. Ez, felháborító. Ezért fordul meg bennem a
kérdés újból és újból, hogy ki ez a nő? Hős, vagy mártír?  Életünk minden
területéről érkező tudósításokhoz hozzáférhetett, ez tükröződik az ominózus
beszédből, amely akár egy megnyert választás utáni politikai pro-
grambeszéd is lehetne, de cselekvési programnyilatkozatként is megállná
a helyét. És most mit vár tőlem? Essek hasra? Hogy ennyi negatívum láttán
mégis elvállalja a nagyköveti megbízatást? Szerintem ez kurázsi kérdése. 

Vagy más szemszögből megvilágítva, a nagykövet asszony a társadalmi és
gazdasági hátteret sötétre festve azt várja el, hogy úgy tekintsünk rá, mint
egy „fáklyavivőre” aki ilyen „borzalmas” körülmények között kénytelen „élni és
dolgozni”? Ezt mind, hazájáért teszi. Micsoda megható történet. És micsoda
hálátlan nép vagyunk, mi, akik csak nehezítjük életét. Ez mártíromság kérdése.

A nagykövet asszony a Corvinus Egyetemen tartott előadása egészében úgy
tűnt, mint egy gyermeknevelési tanácsadás, a védőnő szerepében tetszel-
gett a hölgy. Majd ő tisztába tesz bennünket. Mindeközben a nagykövet as-
szony, mint egy rossz gyerek elkövetett mindent azért, hogy felfigyeljenek
rá. A magyar kormány külügyi kapcsolatokkal megbízott minisztere bejelen-
tette, hogy megfelelő szinten fogják a nevezett előadásban érintett témákat
tárgyalni. Holott, azt is megtehettük volna, hogy egy legyintéssel és egy népi
bölcsesség megfogalmazásával „Bolond lyukból, bolond szél fúj” elin-
tézettnek tekinthettük volna az ügyet

Mindennek ára van. Ezt mi nagyon jól tudjuk. De mi, akik „HAZÁNKNAK”
tekintjük ezt a földet, felette nagy árat fizettünk ezért az országért és ez fel-
hatalmaz bennünket arra, hogy úgy tekintsünk erre a földre, mint
„HAZÁNKRA” (ez nem képezheti alku tárgyát).

Most végignézve a közelmúlt eseményeit, ránk nézve megalázó az, hogy
bárki ilyen olcsó, lejárt szavatosságú, állományjavított kioktatással bánjon
velünk. Azért, mert mi kis ország vagyunk, akár milyen hihetetlen, nekünk
is van önérzetünk. 

Mi nem úgy tekintünk erre a Kárpát-medencére, mint valami
egzotikumra, hanem mint ahogyan HAZÁRA tekint az embert, ahol élni
és halni kell, és mi nem beszélünk erről, hanem tesszük azt. Semmivel
sem kisebb, semmivel sem alábbvaló más országoknál. 

Magyarország nem eladó.

„És annyi balszerencse közt, / Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, / de törve nem, / Él nemzet e hazán.”

Hajós, 2015. október 30. Göncző Sándor

nyugalmazott református lelkész

Utóirat: A fenti sorokat tekintsék előzetesnek Vörösmarty Mihály: SZÓZAT című

verséhez, amelyet őszinte szívvel ajánlok a nagykövet asszony figyelmébe.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY:    Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Appeals (angolul)

Oh, Magyar, keep immovably
your native country's trust,
for it has borne you, and at death 
will consecrate your dust!

No other spot in all the world 
can touch your heart as home - 
let fortune bless or fortune curse, 
from hence you shall not roam!

This is the country that your sires 
have shed their blood to claim; 
throughout a thousand years not one 
but adds a sacred name.

'Twas here brave Árpád's mighty sword 
ordained your land to be,
and here the arms of Hunyad* broke 
the chains of slavery.

Here Freedom's blood-stained flag has waved
above the Magyar head;
and here in age-long struggles fell 
our best and noblest, dead.

In spite of long calamity 
and centuries of strife, 
our strength, though weakened, is not spent; 
our country still has life.

To you, O nations of the world, 
we call with passioned breath: 
„Should not a thousand years of pain 
bring liberty - or death?"

It cannot be that all in vain 
so many hearts have bled,
that haggard from heroic breasts 
so many souls have fled!

It cannot be that mind and strength 
and consecrated will
are wasted in a hopeless cause 
beneath a curse of ill!

There yet shall come, if come there must, 
that better, fairer day
for which a myriad thousand lips 
in fervent yearning pray.

Or there shall come, if come there must, 
a death of fortitude;
and round about our graves shall stand 
a nation washed in blood.

Around the graves where we shall die 
a weeping world will come,
and millions will in pity gaze 
upon the martyrs' tomb.

Then, Magyar, keep unshakeably 
your native country's trust,
for it has borne you and at death 
will consecrate your dust!

No other spot in all the world 
can touch your heart as home; 
let fortune bless or fortune curse,
from hence you shall not roam!
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AZ „INGAT-
LANKÖZVETÍTÕ“ 

tanácsa 

Gondolta volna? 

Az ősz a legjobb időszak lakásvásárlásra!

Az év vége tipikusan az az időszak, amikor már
sem a lakástulajdonosok, sem az új otthont keresők
nem adnak el, nem vásárolnak ingatlant, és pláne
nem költözködnek szívesen, ezért ilyenkor mindig
csökken az aktivitás az ingatlanpiacon. Pedig az
ősz kitűnő időszak lehet a lakásvásárlásra.

–  Ősszel kevesen hirdetik meg eladó otthonukat.
Akinek nem sürgős, az inkább kivárja a tavaszt, így
ebben az időszakban csak komoly hirdetőkkel
találkozhatunk az ingatlanpiacon. Akik ilyenkor hirdet-
nek, azoknak általában sürgős az eladás, és még az
ünnepek előtt szeretnének költözni, ezért ezek az
eladók sokkal rugalmasabbak és sokkal előnyösebb
vevői alkupozíciót vívhatunk ki magunknak velük
szemben.

–  Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor kevesebb a
hirdetés, így könnyebben ki tudjuk választani a nekünk
tetszőket, és nem kell órákat eltöltenünk azzal, hogy
az interneten böngészünk, és kevesebb lakást kell
megnéznünk ebben a barátságtalan időben.

–  Kevesebb vásárlóval kell versenyeznünk, ami
egyrészt szintén javítja az alkupozíciónkat, másrészt
pedig, van időnk átgondolni, hogy valóban meg sze-
retnénk-e venni a kiszemelt ingatlant, nem kell gyor-
san lecsapnunk rá, hogy nehogy elhappolják előlünk,
így elkerülhetjük, hogy meggondolatlanság miatt
rossz döntést hozzunk.

–  Mivel az eladó sem szeretne az ünnepek alatt
költözni, így jó esélyünk van arra, hogy nem nyúlik
majd feleslegesen hosszúra az adásvétel, és minél
hamarabb megkapjuk a kulcsokat.

–  Hátrány viszont, hogy az őszi esős és hűvös
időben senki sem néz szívesen lakásokat, ráadásul
a rövidebb nappalok miatt munka után már nem in-
dulhatunk lakásnézőbe, így azt a hétvégére kell ha-
lasztani, vagy szabadságot kell kivennünk, hogy
még világosban lássunk.

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

+36 30 206 2458
fehersara@gmail.com

GDN Ingatlanhálózat – STOP Ingatlan
6000 Kecskemét Bocskai utca 1 

Az interjú folytatása az 5. oldalról
Magam sem tudom, hogy képviselőként mit tudnék tenni… Felhívtam a figyelmet a problémákra,

melyeket a civil szervezetektől kaptam, sőt magam is megéltem a tűzoltózenekar tagjaként, de in-
tézkedés nem történt a megoldás érdekében.       

– Nagy siker volt az Órákon át c. filmed. Milyen terveid vannak?
– A főszereplők többször is kérdezték, hogy mikor folytatjuk a munkát. Ennek a filmnek a foly-

tatását nem tervezem, hiszen kerek egész történetről volt szó. Nyáron viszont megírtam az Órákon
át c. film szereplőinek újabb kalandjait, melynek a címéről és történetéről még nem szeretnék sokat
elárulni, de az biztos, hogy helyszínként Lakitelek néven lesz említve a filmben és többször elhangzik
majd a Felsőalpár elnevezés is. Történelmi ihletésű a sztori, reményeim szerint még az idei évben
megkezdődik a forgatás. 

Legközelebb a téli szünet lesz alkalmas arra, hogy folyamatosan tudjunk dolgozni, ugyanis a főbb
szereplők mellett további 10-15 gyermek szereplésével is tervezek. Remélem, hogy április-május
környékén be tudjuk mutatni az új filmet!

– A Népfőiskola munkatársaként is filmekkel foglalkozol. A rendezvények szervezésében
is szerepet kaptál…

– A rendezvényszervezői feladataim során a rendezvényekre, konferenciákra érkezők szállási,
étkezési létszámát pontosítom, valamint a teremigényeket, technikai feltételeket egyeztetem,
szervezem. Komoly a tempó és nagy munkabírást igényel a Népfőiskola minden munkatársától.
Meggyőződésem, hogy az a profizmus és szíves vendéglátás, melyet a vendégek tapasztalnak, az
egyik titka annak, hogy a Népfőiskola rendezvénynaptára évről-évre folyamatosan tele van. 

Jelenleg egy újabb, izgalmas munkafolyamat kezdődik a Népfőiskola területén, melynek kapcsán
a meglévő épületek felújítása zajlik.

A jövőbeni terveim jelenleg átfedésben vannak a mindennapjaimmal. A Népfőiskola Alapítvány
munkatársaként egyik fő feladatom, hogy folyamatosan forgatok, vágok, dokumentumfilmeket ren-
dezek. Régóta szerettem volna olyan munkában részt venni, melyek a határon túli magyarlakta
területeken zajlik és feltérképezi, bemutatja azokat a helyszíneket, embereket, lehetőségeket vagy
nehézségeket, melyekről mi itthon nem is hallottunk, nem tapasztalunk. 

Sok minden átértékelődött bennem a drávaszögi, bácskai, kárpátaljai forgatásaim során. Talán
leginkább erre az épülésre, elmélyülésre van szükségem ahhoz, hogy reálisan lássam magam körül
a dolgokat. 

Nagyszerű emberekkel dolgozhatok, akik mind komoly munkát fektetnek a Kárpát-medence
értékeit feltáró kutatómunkába. Lábady Károly professzor, dr. Silling István egyetemi tanár segít-
ségével olyan tájegységek lakóinak szokásaiba, mindennapjaiba nyertem betekintést, akik mintaként
szolgálhatnak sokunknak, akár itt Lakiteleken is. Nagy felelősséget is ró rám a feladat, hiszen ma
nem tudhatjuk, hogy a jövőben mikor lesz lehetőség ezeket a területeket újra bejárni, tanulmányokat,
filmfelvételeket készíteni, mert vajon melyik tájegységben, településen meddig marad meg a ma-
gyarság? Addig is a jövő néprajzosai ezeket, a településekről, tájegységekről most elkészülő
könyveket, dvd-mellékleteket tudják alapul venni a tanulmányaikhoz. 

Ezért is próbálok minden lehetőséget kihasználni a forgatásra, interjúk készítésére, valamint arra,
hogy a vágás ideje alatt olyan anyagot készítsek el, mely a lehető legpontosabban tudja bemutatni
és rögzíteni a jelenlegi helyzetet a jövő számára. 

Nemsokára Erdélybe indulok, ahol Hegyközben és Csángóföldön forgatok majd a Népfőiskolai
kutatócsoportokkal. Várom a találkozást az ott élőkkel, és megpróbálok minél többet hazahozni a
kamerámon keresztül…

– Komoly feladatokat szabott rád ez az év, de úgy látom, hogy megbirkózol a felmerülő
gondok, problémák megoldásával is. 

– Igazad van, nem volt ez egy könnyű év. De tudjuk, hogy „… amelyik hajó nem tudja, hogy melyik
kikötőbe tart, annak egyik szél sem jó…” Szeretem látni magam előtt a kikötőket, a célokat, úgy
lehet igazán koncentráltan erőt kifejteni. 

– Köszönöm az interjút. Kívánom, hogy mindig fújjon segítségül  a  kedvező szél, s minden
körülmények között juss a partra! Mindig találd meg a megfelelő kikötőt!  

Advent előtt pedig kellő lelki békét  adjon mindehhez a Mindenható.  

Czinege Edit
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Fűben-fában orvosság...
ISTEN PATIKÁJA

Citromfű
(Melissa officinalis)

Az egyik legkedveltebb és leg-
gyakrabban használt gyógynövé-
nyünk. Nagyanyáink kertjéből sem
hiányozhatott, mert teája ideg- és
szívnyugtató, görcsoldó, emésztést serkentő, szélhajtó, izza-
sztó, epeműködést elősegítő hatása miatt nélkülözhe-tetlen
volt a népi gyógyászatban. Teának a virágos, leveles 40 cm-
esnél nem hosz-szabb hajtásokat kell levágni és beszárítani.
A hajtások szárításánál arra ügyeljünk, hogy árnyékos helyen
történjen. Nem szabad napra kitenni! Kellemes citromra
emlékeztető illata miatt könnyen meg- és felismerhető.
Elsősorban kertekben található. 70-80 cm magasságot is
elérő és bokrosan elágazó növény, ha egyszer jól érzi magát,
szinte kiirthatatlan. Elfásodó gyökértörzséből tarackok ered-
nek, melyek végén földfeletti hajtások fejlődnek. Levelei
keresztben átellenesen állnak, kifejlődve 5-7 cm hosszúak és
ezek tövében jelennek meg júniustól a kicsiny fehér virágok.
Termése, (magja) 2 mm hosszú makkocska, ami természetes
módon biztosítja a növény fennmaradását.

A citromfű illóolajat, cseranyagot, keserűanyagot, nyál-kát,
kávésavat stb. tartalmaz. Idegerősítő hatása mellett külsőleg
fürdőkhöz, borogatásra, bedörzsölésre is használják.  A
belőle nyert drogot a likőripar és az illat-szeripar is fel-
használta, napjainkban azonban a szintetikus úton előállított
aromák kiszorították.

Gyógyszertárakban több féle változatban hozzáférhető,
például a Melissa relax nevű készítmény, ami segíti fenntar-
tani a kiegyensúlyozott jó hangulatot, pihenést, és
közérzetet. Igénytelen termeszthetősége miatt, kevés
munkával, házilag készített (szárított), vagy zöld teájának
használatát javaslom. Nem kívánt mellékhatása nincs. Kissé
keserű íze miatt teáját citromlével, vagy Csombor-, illetve
Fodormentával tehetjük kellemesebbé. Teáját forrázattal
készítjük, ami annyit jelent, hogy a beszárított, vagy a zöld
növényt forró vízzel leöntjük,(leforrázzuk) majd lefedve 5-
10 percnyi állás után leszűrjük. Zöld növényből egy 15-20
levelet tartalmazó növényrészt, szárított változat esetében
pedig 1 evőkanálnyit használjunk!      R.Z.

Olvasói levél Sastinszki László tollából...

Nem lesz nyugdíjunk!!! – adja tudtunkra a „lakiteleki információs iroda“ piacon, kocsmákban,

utcasarkokon. Mert kell a pénz stadionokra, kisvasútra, fideszes haveroknak.

A huhogóknak van némi igaza. Valóban csak minimál nyugdíja lesz azoknak, kiknek nem sikerül
összehozni „x“ év munkaviszonyt, vagy ugyan volt munkahelyük, de nem voltak bejelentve. Ők,
ha elérik a fokozatosan emelkedő nyugdíjkorhatárt, biztos, hogy a nyugdíj és egészségbiztosítási
rendszer potyautasai lesznek, kiknek nyugdíját, egészségügyi ellátásuk költségét az akkori aktív
munkavállalóknak, adófizetőknek kell kitermelni.

Mi a teendő ?
Aki dolgozik, nézzen utána, fizetik-e utánuk a járulékokat. (Ugyanis minden bejelentett munkavi-
szonyról adóbevallást kell készíteni. Ha nem készül, vagy nem adnak ki elkészítéséhez munkáltatói
igazolást, a munkaviszony nincs bejelentve és nem lesz nyugdíjalap.) Ha kölcsönös megállapodás
alapján zsebre megy a bérfizetés (fekete munka), akkor lapítson, nehogy egy munkaügyyi ellenőrzés
pontot tegyen a csalás végére és ne várjon öregségére  nyugdíjat az így eltöltött évek után.
Ugyancsak önbecsapás a béren-kívüli juttatások rendszere, mert ezek a jövedelmek ál-
talában nem járulékkötelesek, tehát sem a nyugdíj mértékében, sem a táppénzes napokra
járó juttatásban nem jelentkeznek. Valahol érthető, hogy a napi megélhetésre jutó jövedelmet
növeljük, de legalább a szakszervezeteknek kellene a lopakodó veszélyre felhívni a figyelmet,
esetleg olyan bérrendszert kialakítani, hogy aki akar, fizethessen járulékot ezen bérelemek
után, a megfelelő nyugdíj és táppénz megteremtésére.
Sajnos a szakszervezetek jelentős része beállt a politika szekérhúzói közé, dolgozói
érdekképviselet helyett, munkahelyi szócsövévé váltak.
A nyugdíjkassza a sok potyautas befizetés-bojkottja ellenére nem deficites, de az egészség-
pénztár már nem önfenntartó, ott már szükséges a központi költségvetés támogatása.
A hangoskodó ellenzék és drukkerei pedig követelik az egészségügyi dolgozók fizetésének
emelését, kánaánt biztosító kórházi és háziorvosi ellátást. Ugyanakkor a befizetéseket nem
szorgalmazzák, sőt a legkönyebben látható adóformát, az ÁFÁT eltörölni javasolják, mit java-
solják, követelik.
A társadalom-biztosítás kormányváltásokon áthidalva, korrektül kezeli a kasszát, akár Fidesz,
akár MSZP (vagy jogutódja) gyakorolja a hatalmat. Akik mostanában mentek nyugdíjba
láthatják, még a TSZ-ben végzett nyári diákmunka is megjelenik a nyugdíjszámításban.
Van még egy gumicsont a nyugdíjnál, ez a magán-nyugdíj államosítása. Arról nem szól hírkeltés,
hogy ez azt is jelenti, hogy a magánnyudíj államosításával a társadalombiztosítási nyugdíjrend-
szerbe kerültek vissza. Biztosak lehetünk benne, hogy a magán-nyugdíj kasszák jelentős része
eltűnt volna, (mint ahogy megtette nem egy önkéntes-nyugdíjpénztár) mikor folyósításra került
volna a sor, magára, ez által az állami nyugdíjkasszára hagyva tagságát. De nem erről szól a hírter-
jesztése, hanem arról, hogy a fideszesek lopják a kasszát. A kasszát nem lehet lopni. 
Az Állami Számvevőszéken kívül a parlament, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői ülnek
a felügyeleti testületben. Árgus szemekkel figyelik egymást, kinek nem tiszták a szándékai.
Nincs az a politikai párt, mely újat merne húzni hazánk legnagyobb létszámú lakossági rétegével,
mert a nyugdíjas is választópolgár.  Talán, ha Gyurcsány Ferenc kerül a kormány élére, akkor
beváltja igéretét, és csak az adófizetőknek lesz szavazati joguk. (Van benne némi ráció...)
Persze kampány van, amit a következő választásra az előző eredményhirdetésének napján kell
kezdeni, nehogy legyen pár politikamentes napunk. Láthattuk a hazugságkampány meghozta ered-
ményét, és most (kitekintve Lakitelekről) azt is láthatjuk, hogy a liberális (szenny) média milyen
mértékben mocskolja a kormányzati tevékenységet, általában a hazájukért, településeikért tenni-
akarókat. Ennek leképződése jelenik meg piactéren, kocsmákban, utcasarkon. Könnyebb a
sok  esetben, saját-hibás sikertelenségünket a körülményekre fogni, könnyebb mások
előreheledását tisztességtelennek mondani, mint dolgozni. Mert azok, akik többet dolgoznak
a kötelezőnél, kik keresik a megélhetésük lehetőségét – , akik tanulnak, hogy előrébb
léphessenek munkahelyükön, lassan, de gyarapodnak.
Ezt negyvenhárom munkaév tapasztalata íratja velem. Persze, huhogni nem kerül semmibe,
de ártani lehet vele. Ez a cél !

Költözködés miatt SÜRGŐSEN eladókSÜRGŐSEN eladók a
következő használati cikkek:

11 kg-os gázpalack  5.000.-   Ft
22 kg-os gázpalack  10.000.-  Ft
teakályha 20.000.-  Ft
lemezkályha 20.000.-  Ft
Ülőgarnitúra 40.000.-  Ft
30 l-es szőlőprés 20.000.-  Ft

Érdeklődni lehet: 06-20/59-55-886
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Kovács Ferenc
szobafestő

vállal: – szobafestés – mázolást, 
– tapétázást, 

– homlokzatfestést.

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

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

ERESZCSATORNÁZÁS, BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!! Horganyzott csatorna szerelése –

anyagárral együtt 1. 500 Ft/fm. Tel.: 06-20/92-31-719

TOJÓ TYÚKOK ELADÓK, Zrínyi u. 14. sz. alatt. 

Vár i  Is tván.  Te l. :  76-448-674

Nyugdíjas nő 4 órás munkaidőben BÁRMILYEN
MUNKÁT vállalna. Tel.: 06-20/320-93-03

Vadonatúj KÖTŐGÉP eladó! Érd.: 06-20/320-93-03

BÚTOROZOTT SZOBA KIADÓ!
Érd.: 06-30-451-96-78

Lakitelekre költözésünkkel a kimaradt bútorokat,
kinőtt ruhákat szívesen ODAADNÁM rászoruló

nagycsaládosoknak, magányosoknak. 
Kossuth u. 19.sz.   Tel.: 06-20/570-91-23.

Pedikűrözést, lábmasszírozást (térdig) vállalok. 
Házhoz is elmegyek, 

ha úgy kívánja.
Forduljon hozzám bizalommal:
Ágota. Tel.: 06-30/621-33-82.

R-Z 1,5 SZÁRZÚZÓ eredeti gyári, jó állapotban eladó.
Tel.: 30/196-9979

TREND ISLAND
Ruházat & Cipõ &

Szolárium

Most éri meg igazán nálunk vásárolni, hiszen
minden 10.000 Ft feletti vásárláskor kap egy
sorsjegyet, amivel megnyerheti a szoláriumbér-
letet vagy az 5.000 Ft-os vásárlási utalványt!

Félcipõk, lányka alkalmi cipõk és 
dorkók kaphatók! 

Fiú kamasz-és férfi felsõruházat is kapható!

HA NINCS ÖTLETE, MIT VÁSÁROLJON
KARÁCSONYRA, AJÁNDÉKOZZON 

SZERETTEINEK AJÁNDÉKUTALVÁNYT!
(1.000;  2.000;  3.000;  5.000  Ft -os  

c ímletekben kapható )!

Prémium
kategóriás Coffee
love és bõrfiatalító

hatású CollaTan
csöves 

állószoláriumunk,
gyönyörû, egyen-
letes barnaságot

garantál!

Várjuk Kedves Vásárlóinkat és barnulni
vágyó Vendégeinket!

Nyitva tartás: H-P: 8-12, 14-18
Szo: 8-12

Decemberben vasárnaponként is nyitva
tartunk: 8-10-ig!

(Lakitelek, Széchenyi krt. 57.)

AKCIÓ! AKCIÓ!  AKCIÓ!  AKCIÓ!  AKCIÓ!

Köszönet a BECSÜLETES MEGTALÁLÓNAK! 
Lakiteleken a „JUTKA“ bolt pénztárosa, Dakó Attila Ferencné Anikó
megtalálta pénztárcámat, és a benne levő – nem kis összeggel együtt
– hiánytalanul visszakaptam azt! Köszönet érte! 

Lakitelek, Ady E.u.. 20/A sz. alatti – 2,5 szobás, 64 m2 -es –
családi ház – mellette 12 m2 pince, felette kamra – eladó. 

A kert 734 m2. -es.            Tel.: 30/196-9979
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Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!

Azt mondja az asszony a férjének: 
– Úgy döntöttem, holnap kipofozom
a lakást. Veled kezdem...

Két barát találkozik az állomáson. Az
egyiknek csupa korom az arca.
– Hát, te miért vagy kormos?
– Kikísértem az anyósomat, és amikor
felszállt, megcsókoltam a vonatot...

Vesz a székely a fiának egy rugós
bicskát. Reggel látja ám az ember,
hogy a gyerek kezén egy kvarcóra
van, és megkérdi: 
– Honnan van az az óra, te gyerek?
– Hát, cseréltem.
– És mire cserélted, te gyerek?
– Hát, a rugós bicskára.
– És amikor apádat ütik a kocsmában,
mit csinálsz? Azt mondod, hogy fél
nyolc?!!!

Fia született a székelynek. Eltelik pár
év, a gyerek már jár, mosolyog, játszik.
Egyetlen baj, hogy nem beszél.  Ag-
gódnak a szülők, orvoshoz is viszik.
Az mindent rendben talál. Az idő
múlik, végül is a szülők beletörődnek,
ha nem beszél, hát nem beszél... Ám a
gyerek 14. születésnapján, ebédelni ül
össze a család. A tányérokban gőzö-
lög a húsleves. egyszer csak meg-
szólal a gyerek: – Sót!
Az egész család meglepődik.
– Jaj, de boldog vagyok – csapja össze
a kezét az anyja.– Te beszé’sz, fiam?
– Beszélök.
– Hát, az isten szerelmére, eddig mér
nem mondtá’ semmit?
– Eddig ölég sós vót a leves...

Ül az öreg székely a vonaton, vele

szemben egy öltönyös fiatalember. Az
öreg székely egyszercsak kidobja a
taccsot, pont a fiatalember ruhájára.
– Fúj, maga mocskos, igénytelen
paraszt! – pattan fel a fiatalember.
Mire az öreg:
– Én??? Hát nézzen már magára!...

A székely és a felesége vacsoráznak.
A nő magára borítja a paradicsomos

szószt. Azt mondja a férjének:
– Most nézz már rám, Áron,  úgy
nézek ki, mint egy disznó!
– Ja! Azt meg még le is etted magad!...

Az öreg székely elkezd fohászkodni
a Jóistenhez: Édes, drága Jóistenem,
én olyan nagyon szeretem a fele-
ségemet, hogy mindenemet odaad-
nám érte! Ne engedd, hogy beteg
legyen, legyek inkább én! Ne engedd,
hogy szenvedjen az életben, szenved-
jek inkább én! Ne engedd, hogy öz-
vegy legyen, legyek inkább én!

A székely bácsi és felesége kinn ülnek
a teraszon. Egyszercsak anyuka érdek-
lődik: – Te, apjuk, szeretsz te  engem?
– Persze.
– Csak, mert sosem mondod..
– Egyszer mondtam, majd ha vál-
tozik, szólok.

Két székely télen, a nagy mínuszok-
ban fát vág:
–  Te komám, hol van a füles sapkád?
– Amióta balesetem volt, nem hordom!
– Milyen baleseted volt neked, ha!?
– Hát, megkínáltak egyszer pálinká-
val és nem hallottam...

Akkora a köd, hogy a rendőrök  a
jelzőlámpán ülnek, és kiabálják a
színeket...

Az elõ zõ rejt vény meg fej té se: „ Pálinkaváros, Községi Könyvtár, Református
Templom, Templompark, Művelődési Ház, Pálinkaház; Katolikus Templom.“

Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte: Boér Zoltán . (Kalicsné
Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert: Szabó Zsolt. (Klárik Lászlóné-
nak köszönjük!) A va cso rát nyer te: Mihályi Lászlóné. (Köszönjük Galam-
bos Lászlóéknak, Au tós Csár da!) A nyer te sek nek gra tu lá lunk! Könyvet nyert:
Sütő Imréné, Balog Antalné,  Csernák Mária. (Köszönjük a Népfõiskolának!)
Kér jük, a nye re mé nyek  iga zo lá sáért szí ves ked je nek be fá rad ni a szerkesz-
tõségbe, Kos suth u. 15., szerda délután. Újságelõfizetést nyert: Ficzere
Péterné, Magyar Jánosné, Cseh János. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!)

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

Könnyítés: A  szerkesztõség Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába
is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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KE RESZT REJT VÉNY  

Lakiteleki régi KULTÚRA  – 4.Lakiteleki régi KULTÚRA  – 4.
Vízsz. 1. A 30-as években ezen a helyen (fogadó-kocsma) adtak elő szín-
darabokat a lakiteleki amatőr színésztársulat tagjai (z. b.: A). 10. Ez a létesítmény
kőből épült, egy pince tetején volt; számtalan kiselőadás helyszíne volt az ál-
lomás melletti étterem hátsó udvarán (z. b.: Z). 14. A legmagasabb nemzetközi
sportküzdelem. 15. Ártó szándékú megtévesztés. 17. Nehég Gépek Seregszemléje.
18. Akaratos. 20. E-vel az elején: tetőszél. 22. Ruházati márka. 25. Általános
Szerződési Feltételek. 26. Az egyik nagy bevásárlóközpont. 27. ... Lotrului, romániai
panziók. 28. Szerte. 29. ...Marton, eredeti nevén Csűry Lajos magyar zeneszerző. 30.
SRP. 31. IMZ. 32. Túljut. 34. „Hatalmon“ páros betűi.! 36. Égtáj. 39. Vég nélkül odanyújt!
41. Szótoldalék. 42. Szigetország eleje! 43. Kötőszó. 44. Erdélyi város. 45. Art Gallery
része! 47. Néma zsumov! 48. Nem tud beszélni. 50. Hölgy. 51. GYES közepe! 53. Pápai
korona. 55. Minden benne foglaltatik (latin). 57. Zavaros helyzet. 61. Nemes nedű. 63.
Hullámtörő. 65. Testnedv. 66. Nehéz fém. 67. M-mel az elején: űr. 69. Peru fővárosa.
70. Zsilinek páros betűi. 72. Sálszél! 73.Leghosszabb nyakú állatot. 76. LRF.

Függ. 1.  Lényeges. 2. A matematika egyik ága. 3. Ezen a természeti helyen nagyon
sokféle lakiteleki rendezvény volt. 4. Annyimint. 5. Felkelés angolul. 6. Díva fele. 7.
Itt forgatta a Sirokkó c. film több jelenetét Jancsó Miklós 1969-ben. 9. Különösen
ez a két régi iskola dott helyet sokféle kulturális rendezvénynek (z. b.: S, I). 10.
Földet forgass! 11. Elhagyta az ereje. 12. Menny. 13. Gyors kímélő étrend. 16.  Átalakított,
egybefüggő lakás – gyárépület, raktár – felújításával  jött létre. 19. Aszalt-darab. 21.
Alapul szolgáló elgondolás. 23. ...New York Magazine (ENR). 24. Thaiföld. 29. Leránt
– minden második betűje! 33. Zaj. 35. Ez az országunk neve. 37. Sajtfajta. 38. Tüzes
vége! 40. Ez Lakitelek legpatinásabb épülete volt. Számtalan bál és rendezvény
helyszíne volt hajdan (z. b.: H, K, Z, L). 42. Üres mez! 44. Azért-hangzók! 46. Römi
fele! 48. Lengyel hely. 49. Egy morféma különböző alakja. 52. Távozol. 54. Küzdőtér.
56. Zárszerkezet. 57. Délszláv nép – vége nélkül! 58. N-nel a végén Ernő, volt ál-
lamtitkár, akiről Pesten utcát neveztek el.  59. Vég nélkül kinéz! 60. Svéd alapítású
luxemburgi székhelyű, kozmetikai termékeket gyártó és forgalmazó cég neve – a
vége nélkül!. 62. Balkon eleje! 64.  Végtelenül bomló. 68. ÉSO. 71. Néma kos! 74.
Olasz és német gépkocsi. 75. Rádium vegyjele.                                     Parus
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Iskolai hírek folytatása:

Külön öröm volt látni, ahogy a nyolcadikosok
atyáskodva kísérték, bíztatták a kisebbeket. Örültünk a
résztvevő szülőknek is!

A GAMIFICATION, vagy játékosítás a modern pedagó-
gia kulcsfogalma. A kutatók összegyűjtötték azokat a mód-
szereket, amelyek magukkal ragadnak minket a
számítógépes játékokkal játszva: ezeket átültethetjük
munkánkba, tanulásunkba, így segítve az elmélyülést
ezekbe a „komoly” folyamatokba. A magyar közoktatás
ebbe olyan nemzetközileg elismert tanáregyéniségekkel
kapcsolódott be, mint Prievara Tibor, aki az értékelést re-
formálta meg: a tanulók nem kapnak negatív visszajelzést,
a tanulási folyamat sokféle eleméért – a dolgozatokat is
beleértve – pontokat kapnak, amiket aztán osztályzattá
váltanak át. Ezzel a módszerrel növelhető a tanulók belső
motivációja, tudatosabban vesznek részt a saját tanulási
folyamatuk irányításában. Barbarics Márta, aki szintén
évek óta alkalmazza ezt az értékelési módszert, tanári
karunknak előadást tartott erről a módszerről. Iskolánkban
is vannak követői.

A Roll thedice! projekt leglátványosabb elemei még
mindig a találkozók: tavaly Spanyolországban, Mallorcán
járt iskolánk küldöttsége, idén Romániában, Panciuban
voltunk. Áprilisban pedig ismét mi leszünk házigazdái
annak a találkozónak, ahol a hagyományos játékok állnak
majd a középpontban. Májusban, Lengyelország ad ott-
hont egy újabb találkozónak. Nagy örömömre, egyre több
diák kapcsolódik be a munkába: a harmadikos szak-
körösökkel most postáztuk a spanyol gyerekeknek írt lev-
eleinket.

Soron következő programunk a karácsonyhoz kap-
csolódik: Ne legyen     gyermek játék nélkül!  Kérjük,
hogy hozzák el az iskolai gyűjtőhelyre vagy az Adventi
Udvarra megunt játékaikat, amikkel karácsonyra
szeretnénk újabb örömet okozni!

A kocka el van vetve. Játsszunk tovább!

December 12-én HETEDIK. alkalommal rendezünk
ADVENTI UDVART az Eötvös Iskolában a Lakiteleki
Iskoláért Alapítvány támogatására.

Idén, a „Fény nemzetközi éve” programba is bekap-
csolódunk, hiszen Luca (a név a latin fény jelentésű lux
szóból származik) napja előtti délután várjuk kedves mind-
nyájukat sok-sok programmal. Kezdés pontban 12 órakor.
Lesz élő betlehem, Luca-váltó, fenyőfadíszítő verseny.
Vendégeinket sok-sok ötletes ajándéktárgy, forró tea, for-
ralt bor, fényhintó, állatsimogató várja. Baráti társaságok,
cégek, lakiteleki civil szervezetek csapatai számára
főzőversenyt és süteménysütő versenyt szervezünk. A
finom téli ételeket, süteményeket vendégeink helyben el
is fogyaszthatják.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Adventi készülődés
Ahhoz, hogy ráhangolódjunk a karácsonyi ünnepekre nem
elég a lelkünket díszbe öltöztetni, a lakásunkat is
öltöztessük karácsonyi hangulatba. Az advent a készülődés
időszaka, szánjunk egy kis időt arra, hogy ne csak a kará-
csonyi ünnepekre legyen hangulatos az otthonunk.

Néhány apró ötlet, amit kevés pénzből is meg lehet valósítani

Az ünnep egyik legjellemzőbb eleme a koszorú, ami kerülhet a bejárati ajtóra, ablakra,
de a házban is szépen mutat a kandalló fölött, a falon, ajtókon. Nem beszélve arról, hogy a
várakozás szimbóluma. Az Adventi koszorú  több héten át kiemelt figyelemhez jut az asz-
talunkon.
Magunk is készíthetünk igazán különleges és egyedi darabokat. Ehhez csak némi időre
és türelemre van szükség

A  koszorúk felakasztva is szépen mutatnak; attól függ, hol szeretnénk dekorálni vele.
Bármiből készülnek, biztosan megállják a helyüket a lakásban.
Jó ötlet, ha felnőttek és gyerekek együtt készítik el az adventi koszorút. Felhasználhatunk
minden összegyűjtött termést, bogyót, fenyőágat, tobozt. Fújjuk le hó-spray-vel vagy arany,
ezüst színű spray-vel. Használjunk fahéjat, szárított narancsot, így az ünnep illata is belengi
a lakást. Engedjük el a dekorációs fantáziánkat!
Asztali dekoráció nagyon egyszerűen, különösebb
kézügyesség nélkül is megvalósítható. Használjunk
egy kisebb koszorúalapot, díszítsük zöld fenyő-
ágakkal, tegyük egy szép tálra. Díszíthetjük göm-
bökkel, tobozokkal, bogyós ágacskákkal. Gyertyát is
helyezhetünk a közepére, fadarabot, hajtogatott csil-
lagot... Felhasználhatunk öreg kottát is hajtogatáshoz...
A legegyszerűbb székből is elegáns, ünnepi darab
varázsolható, ha huzatba öltöztetjük és csillagokkal
díszítjük.
Ablakdíszek, fenyő girlandok is egyszerűen megteremtik
az alaphangulatot. Díszítsünk különféle gömbökkel, pe-
lenkaöltéssel megvarrott figurákkal, gombbal és natúr gyönggyel... Gombostűvel szurkáljuk
tele pattogatott kukoricával, héjas mogyoróval... ; kössünk
rá szép masnikat. 
A lakás több pontján, karnisra, ablakba fellógatva igazi
ünnepi hangulatot teremthetünk.
A színeket válasszuk ki a saját stílusunk szerint! 
Tradicionális: bordó, narancs, barna, krém/bézs,
karamell, zöld, arany, harmonikus összhatása. Ezeket a
színeket használják, akik számára a hagyomány, az
értékek tisztelete és közvetítése fontos. 
A nyugalmat és békességet árasztó színekkel kialakított
enteriőr biztosítja a meghitt karácsonyi ünnepet.
Izgalmas, szeretetteljes készülődést, dekorálást
kívánok!      Cz.Edit
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértet-
ték a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu;          www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

* * *

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „anulási problémára“, vagy „viselkedési rendellenesség“
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu   www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
2015. november 19-én 

ünnepélyesen átadták a

Bethesda Gyerekkórház Anyák Házát.

A kialakított 10 helységből 5 a gyermekeket kísérő szülők, 5
pedig a kórház ügyeletes orvosai és nővérei számára nyújt majd
szálláslehetőséget.

A Bethesda Anyák Háza széles társadalmi összefogás
eredményeként jött létre, célja, hogy a gyermekkórházban
hosszabban ápolt gyermekek szülei kulturált körülmények
között lehessenek a gyermekük mellett.

TRÜKKÖS TOLVAJOK AZ UTAKON

Bács-Kiskun megye autópályáin időről időre trükkös tolvajok próbálják
megkárosítani az utazókat. Előfordul, hogy útközben intik le, állítják meg az utazót,
jellemzően külföldi állampolgárt azzal, hogy valamilyen műszaki problémát – pl.
defekt, benzincsöpögés – látnak a gépkocsin, annak is a hátsó részén. Segítséget
imitálva hívják hátra az utasokat, társuk pedig az autóhoz lopakodva lopja el az
értékeket. Pihenőhelyeken útbaigazítást kérve vonják el a gépjárműben utazók fi-
gyelmét, társuk ilyenkor lép akcióba. Az út szélén, pihenőhelyen alvó utasok ese-
tében a nyitva felejtett gépkocsiból, illetve a lezárt autó ablakát betörve pillanatok
alatt emelik ki a látható helyen lévő kézitáskákat, pénztárcákat. 

Módszereik eltérőek, de a céljuk minden esetben az, hogy a gépkocsiban utazók
figyelmét elterelve eltulajdonítsák az utastérből az értékeket.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében a rendőrség az alábbiakra
hívja fel a figyelmet:

�* Ha utazásuk közben bármely okból megállnak gépkocsijukkal, az ajtókat minden
alkalommal zárják be, vagy valaki mindig maradjon a nyitva hagyott autó mellett!
�* Pihenni csak a kijelölt, éjszaka kivilágított pihenőhelyeken álljanak meg!
* �Elindulás előtt minden esetben ellenőrizzék a gépjármű gumiabroncsait!
�* Ne hagyjanak kívülről látható értéket a jármű utasterében!
�* Értékeiket, személyes okmányaikat, kézitáskájukat tartsák testközelben, kívülről
illetéktelen személy ne férjen hozzá!

Abban az esetben, ha gyanús személyeket észlelnek a pihenőhelyeken leparkolt
gépkocsi körül, vagy lopás áldozatává válnak, illetve környezetükben kér valaki segít-
séget hasonló bűncselekmény miatt, a névtelenség megőrzése mellett tegyenek be-
jelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú”
zöld számán (h-cs: 8-16, p: 8-13.), a 107, vagy a 112 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Kihülésveszély!
Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek!
A jó idő elmúltával a fagypont alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán
élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A téli hideg idő
beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük,
figyeljenek oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az önkormányzatokkal! 
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul
gondoskodnak a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő
elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást adnak a karitatív szervezetek szolgáltatá-
sairól a hajléktalan számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.
Jelenték be az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon,
jelezzék  az önkormányzatnak!

NEM KÉRÜNK A KVÓTÁBÓL!
„A népvándorlás növeli a bűnözés veszélyét. Erről nem PC, politikailag nem

korrekt beszélni, sőt a nyugati világ ezeket a tényeket nyíltan letagadja, de attól még
tény: ahol Európában sok bevándorló van, ott jelentősen megnőtt a bűnözés, és rom-
lott a közbiztonság, több a lopás, a rablás, a bántalmazás, a súlyos testi sértés, a
nemi erőszak és az emberölés. Ha nem beszélünk róla, ezek tények maradnak” –
mondta a Parlamentben Orbán Viktor. Teljes mértékben igaza van!

Sajnáljuk a becsalogatott embereket! Ám ez az áradat kezelhetetlen! Megszállják
Európát!  Jönnek az irományok nélküliek százezrével... (Még mi sem járkálhatunk
papírok, igazolványok nélkül – itthon sem!)  Ők meg szétszóródnak Európában..

NEM KÉRÜNK A KVÓTÁBÓL! 
Elsőként ezért írjuk alá az ezt támogató gyűjtőívet!  

2015. 10. 30. Lakitelek Önkomárnyzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA A 
LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONTNÁL 
CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL.
TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0051

Lakitelek Önkomárnyzata pályázat útján nyert szociális gondozó és ápoló
végzettséggel rendelkező roma foglalkoztatására. Az elnyert támogatás
összege 2 713 580 Ft. A projekt megvalósítása 2015. 10. 31. napon
befejeződik.

Lakitelek Önkormányzatának intézményénél, a Gondozási Központnál több
szolgáltatás igénybevételére van lehetőség (házi segítségnyújtás, idősek nap-
pali ellátása, idősek otthona – ápolást nyújtó intézményi ellátás, és tanyagond-
noki szolgáltatás is működik). Így az intézménynél mindig szükség van segítő
kezekre.
2014. évben lehetőség adódott pályázat keretében szakképzéssel rendelkező
személy alkalmazására. Az önkomárnyzat sikeresen pályázott a TÁMOP-5.3.1.B-
2-12/2 kódszámú „Roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása a szo-
ciális és gyermekjóléti ellátórendszerben“ című konstrukció keretében.

A projekt által fejlesztett intézmény a Gondozási Központ (6065 Lakitelek, Béke
u. 20.). Ezen pályázat szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező
roma foglalkoztatására került sor. A foglalkotatás ideje: 12 hónap, napi 8 órában.
A projekt 2015. október 31. napon sikeresen lezárult.

Fizetett hirdetés
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Megnyílt a tiszakécskei 
kormányablak

Tiszakécskén is megnyitotta kapuit a kor-
mányablak annak az átadássorozat részeként,
amelynek eredményéül 10 új kormányablak nyílik a megyénkben.  No-
vember elejétől így már a megye 14 településén, összesen 15
helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal új  tí-
pusú integrált ügyfélfogadási térben kiszolgálni ügyfeleit.

A kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan növek-
szik, hamarosan az ezret is meghaladhatja, így sok esetben még
annak is meg fogja érni felkeresni a kormányablakot, akinek a
településén okmányiroda működik, hiszen egy helyen sokkal több
ügyét intézheti majd az ügyfél időt és energiát megtakarítva magának. 

Ezzel a Kormányhivatal nagy lépést tesz a kormány céljának meg-
valósítása érdekében, az ügyintézés során valódi szolgáltatást tud nyúj-
tani, az ügyfeleknek a „hivatali labirintusokban” bolyonganiuk, elég
felkeresni a kormányablakot, ahol udvarias és gyors kiszolgálás mellet
egy helyen intézhetik az ügyeiket, vagy ha az adott ügy még nem
intézhető a kormányablaknál, világos útbaigazítást kaphatnak.

A kormányablak Tiszakécskén egy teljesen új épület földszintjére
költözhetett, amely épület a város beruházásaként épült fel. A kor-
mánymegbízott ezen tényre tekintettel köszönetét fejezte ki Tisza-
kécskének.

Megkezdődtek Bács-Kiskun megyében az első
földárverések

2015. november 23. napján elindult az első állami tulajdonú
termőföldek gazdáknak történő árverezése.

November 23. napjától december 14. napjáig van lehetőségük a hely-
ben lakó földműveseknek a maximum 300 hektár mértékű állami tula-
jdonú földterületek egy részének megvásárlása. 

A gazdák megelégedésére már le is zajlott az első földek árverése
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34.,
valamint Halasi út 36. számú épületeiben. Az árverési eljárások a lehető
legnagyobb nyilvánosság mellett kerülnek lebonyolításra. 

A december 14. napjáig értékesítésre kerülő területek listája mindenki
számára hozzáférhető. Az értékesítésre kerülő földterületek listáját és
az árverések részletes szabályait tartalmazó hirdetmények a Nemzeti
Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormány-
hivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és
www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA
megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint
az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös)
önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is
megismerhetők.

Az árverések regisztrációja november 23-tól december 14-ig,
minden árverési napon 8.00 órakor, illetve 13.00 órakor kezdődik
az árverési hirdetményben rögzítettek szerint. Az egyes napokon
árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények
mellékleteiben találhatóak.

Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalINTERNETVESZÉLY
Kedves Szülő, helyzet van! Egy átlagos 11 éves európai lánygyerek
egyik leggyakoribb keresőszava: a pornó. Minden tizedikük anorexiát
népszerűsítő oldalakat olvas, és napi több órát bíbelődik a profiljával
a Facebookon úgy, hogy hivatalosan még nem is lehetne fent a
közösségi oldalakon. Az elmúlt öt évben az internet az európai tizenévesek mindennapjainak
szerves részévé vált. A gyerekek egyre több időt töltenek az online térben, egyre fiatalabb
korban kezdik az ismerkedést az internettel, és egyre több eszközt, platformot használnak
(mobiltelefon, táblagép, számítógép). http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKid-
sOnline/ParticipatingCountries/NationalWebPages/Hungary%20webpage.pdf

A legtöbb időt (napi rendszerességgel) a közösségi oldalakon töltik, a profiljukkal bíbelődnek.
A második helyen a videónézés szerepel, majd ezt követi a csetelés, és az ingyenes
üzenetküldő alkalmazások használata. A dobogóról lecsúszott, de még így is megelőzi az
internetes játékokat (és némi reményre adhat okot), hogy a gyerekek az online
tevékenységekkel töltött idejük mintegy harmadában az iskolai dolgaikhoz használják a netet.

Nem mindig csak a baj van vele. Elképzelhetetlen, hogy gyerekeink ne legyenek járato-
sak az internet, tömegkommunikáció, számítástechnika, mobiltechnológia világában.
A sikeres élet egyik igen fontos része a digitális tudás. Minél többet használja a gyerek az
internetet, annál több és jobb készséget szerez ebben, és annál jobban ki tudja használni
a lehetőségeit. Ez azonban nem minden gyerek számára adott. 
Azok a gyerekek látják, tapasztalják az internethasználat pozitív oldalát (és szereznek
„versenyelőnyt” a többiekhez képest), akiknek a szülei ebben támogatóak, ahol az internet
otthon is elérhető, ahol van számítógép vagy okostelefon. És nem utolsósorban, ahol a
szülő megpróbál gondoskodni a gyerek biztonságáról az interneten is.
Nagyobb a veszély!! Veszélyeztetettek, a  zaklatás mellett a kéretlen üzenetek is komoly
veszélyforrást jelentenek. A gyerekeknek tanácsokra, támogatásra, segítségre van szük-
ségük! Ha csak tiltja, azzal nem megy semmire, és a gyerek is védtelen marad. Fi-
gyeljen, legyen a gyermeke mellett, segítse őt!
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LOVAS NEMZET

Gyakran hangoztatott frázis, hogy lovas-
nemzet a magyar. Felmerül a kérdés, hogy a
XXI. században érvényes-e egyáltalán ez a
sztereotípia, vagy mára már teljesen
kiüresedett. Akik szerint az utóbbi a helyzet,
azt hozzák fel érvként, hogy ma mitől lennénk
lovas nemzet, hiszen lótenyésztésünk, az

ország lólétszáma, a lovassportokban elfoglalt nemzetközi pozíciónk szerint
egyáltalán nem tartozunk a világ vezető országai közé, ergo hogyan
nevezhetjük magunkat lovas nemzetnek. Alapvetően ez a logika még igaz
is, mégis véleményem szerint ennek ellenére lovas nemzet a magyar.

Az ugyebár mindenki előtt köztudott, hogy a magyar nép ősei lóháton
érkezve telepedtek meg a Kárpát-medencében és egész Európa rettegte a
magyar lovasokat. Olyannyira, hogy 907-ben a bajor Gyermek Lajos által ki-
adott bullában arra hivják fel a Nyugat figyelmét, hogy a magyarokat ki kell ir-
tani. Ez vezetett ahhoz a hadjárathoz, ami a pozsonyi csatában végződött,
ahol is megvertük a korabeli Európa egyesített hadseregét. Ennek köszön-
hetően létezünk még mindig magyar nemzetként. Tehát létünket nagymérték-
ben köszönhetjük lovainknak, hiszen a magyar sereg lóháton harcolt.

Nézzük meg, mi történt velünk a letelepedés és az ún. kalandozások kora
után, milyen kapcsolat van nemzetünk és lovaink között. 

A kereszténység felvétele és az Árpád-kor lovas szakmai felosztás szerint
a magyar ló kora. Arra, hogy ez a magyar ló milyen lehetett küllemében,
méretében, karakterében különböző elméletek születtek. Nagy valószínűség
szerint az emberek vagyoni, társadalmi helyzete függvényében több típus
(fajta) is szóba jöhet. Erre egyébként néprajzi, történeti párhuzamok is van-
nak. Rendszerint az uralkodó réteg egy nemesebb, finomabb szervezetű,
méretében nagyobb, kényesebb, ezen keresztül drágább hátast használt. A
köznép pedig ellenállóbb kevésbé drága parlagi lótípussal rendelkezett. A
ma is létező lófajták, típusok közül szóba jöhet a már akkor is létező berber
ló és az akhal-teke is, mint a vezető harcos réteg lova, küllemre pedig a
napjainkban kitenyésztés alatt álló kunfakó hasonlíthatott a magyar lóra.

Az Árpád-korban a magyar ló annyira hatékonyan használható lótípus
volt, hogy királyaink gyakran kiviteli tilalmat terjesztettek ki az ország lóál-
lományára, mégpedig (mai kifejezéssel élve) nemzetbiztonsági okokból. A
szentföldi zarándoklatáról az 1430-as években Magyarországon át hazatérő
Bertrandon de la Broquiére francia lovag csodálattal ír a hatalmas
ménesekről és az ő szemében is kitűnő lóállományról.

Ez az időszak már a törökkel való szakadatlan harcok kezdetének ideje.
Ekkor kezdődik a magyar lóállományra jellemző második nagy korszak a
török ( arab ) ló korszaka amely 1526- tól datálódik, amennyiben
évszámhoz akarjuk kötni. Nyilvánvaló azonban, hogy folyamatról van szó,
ami már a XIV. század végén elkezdődhetett, hiszen innentől a Balkán
irányából egyre gyakoribbá válnak a török betörések, tehát egyre gyakrab-
ban találkozhattak a magyar vitézek a kiváló arabs vérű ménekkel, amiket
alkalom adtán zsákmányul ejtve tenyésztésbe állítottak. A török kor a ma-
gyar lovas és lovaglás legfényesebb fejezetei közé tartozik. Fennmaradtak
a kor kiváló lovas vitézeinek tettei, lovaglási technikájuk, amivel ámulatba
ejtették  korabeli Európát. Rendszerint nyugati krónikások írnak róluk
csodálattal, tehát nem illetheti őket az a vád, hogy önmagukat dicsérik.

A török kiűzésének idején a barokk korát éltük és ez a lótenyésztésre is
rányomta a bélyegét.  Ez az időszak a barokk ló kora, amit főleg az udvari

és a főúri pompa kedvelése hozott létre. A nemes spanyol méneknek
tenyésztésbe állításával jött létre pl. a lipicai fajta is. A köztenyésztésben a
barokk ló nyilván keveredett a már itt lévő török vérű lóállománnyal és
adta azt a huszárlovat, ami a XVIII. századra világhírnévre emelte a
magyar huszárt. A Rákóczi-szabadságharc után a bujdosó kuruc huszár-
tisztek Franciaországba is eljutottak és a Napkirály XIV. Lajos kérésére
megalapították az első francia huszárezredeket. Lovaglási technikájuk olyan
lenyűgöző volt, hogy a korszak híres lovasmestere Francois Robichon de la
Guériniére nagy valószínűséggel az ő hatásukra alkotta meg a hajlított térd-
del elengedett lovasülést, ami mellesleg a mai napig érvényes. Tehát a ma-
gyar lovas már ekkor közvetlen hatást gyakorolt a világ lovas művészetére.

A napóleoni háborúk idején a megváltozott haditechnika, a lovasság
szerepének átértékelődése elavulttá tette a barokk lótípust és megjelent az
angol telivér nemesítő időszaka, amely gyakorlatilag napjainkig is tart.

Ez a kor a magyar huszár utolsó fénykora, ami a hadászatban betöltött
szerepét illeti, de kezdete a huszártisztek által művelt, egyre inkább tu-
dományos alapokra helyezett lovaglás művészetnek. A XX. sz. elejére
kialakulnak az európai országok lovas akadémiái, egyelőre a hadseregek
keretein belül. Az Osztrák-Magyar Monarchiáé Bécsújhelyen létesül, ennek
igazgatói székébe is ül magyar huszártiszt (Josipovich Zsigmond). Ez az
időszak olyan szintű lovas szakembereket hozott ahol több száz év lovas
tapasztalata, művészete kristályosodott ki.

Hazslinszky-Krull Géza egy képeslapon –  az eredeti kép a 

Nádasdy Ferenc Múzeumban

A jellegzetes könnyed, játékos a lovat társnak tekintő magyar iskola olyan
egyértelműen érvényesül, hogy a budavári Spanyol Lovasiskola bemu-
tatóját látva az olasz szaksajtó (ami akkoriban meglehetősen mérvadó volt)
lelkendezve méltatja a bécsitől olyannyira eltérő stílust. A két háború között
az Örkénytábori Lovagló- és Hajtótanárképző Intézet lovaglótanárai
(huszár és tüzértisztek) olyan egyöntetű kiképzést kapnak lovaglótanáraiktól,
hogy a háború után kikerülve a nagyvilágba megreformálták annak lo-
vaglását. Az itthon maradottak pedig mellőzöttségük ellenére is örökérvényű
útravalóval látták el tanítványaikat. Megtanulható volt tőlük a lovaglás tech-
nikai része, de emellett az ehhez fűződő kötelező értékrend, világnézet is.

Látható tehát ebből a rövid és korántsem teljes történeti áttekintésből
miért is lovas nemzet a magyar. Kulturális oldalról megközelítve is oldalakat
lehetne írni a lóval való rendkívül szoros kapcsolatról. Gondoljunk csak a
népmesékre, népdalokra, költeményekre, zenére, néptáncra és még a
gasztronómiára is. De ez legyen egy következő értekezés témája.

Pénzes Gábor 
huszár hagyományőrző ezredes


