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KISKUNLACHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Nagyon boldog, szeretetteljes Anyák napját kívánunk minden
Édesanyának, Nagymamának és Dédmamának! 

Ámon Ágnes: Anyák napjára
Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen.
Édesanyám felett arany fénye lengjen.
Ébresztem a kertet, minden fának ágát,
Bontsa ki érette legszebbik virágát.
Ébresztem a rigót s a vidám cinegét,
dalolja mindegyik legszebbik énekét.
Ébresztem a szívem, forróbban dobogjon,
az én Édesanyám mindig mosolyogjon!
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Önkormányzat – Polgármester

Polgármesteri válaszok vitás kérdésekre

Az 51-es főúttal kapcsolatos téves hírterjesztésekről

Szeretnék röviden reagálni egy a facebookon felvetett valótlan infor-
mációra, mely szerint a kiskunlacházi Dunaparton, Áporka irányában
sóderbányát terveznek nyitni és négysávos autósztráda röpít bennünket
majd Budapest irányába az 51-es helyén. Szeretnék mindenkit meg-
nyugtatni, hogy semmilyen sóderbánya nyitás nem lesz a kiskunlacházi
Duna parton, és sajnos információnk sincs arról sem, hogy az 51-es
főutat négysávosra bővítenék. A megjelölt terület magánszemély tulaj-
donát képezi, akit – információnk szerint – a Pest Megyei Kormányhi-
vatal illetékes szerve kötelezett a fakivágásra, majd újratelepítésre.
Szeretném leszögezni, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete a
Kiskunlacháza város területén megvalósuló mindenféle, nagyobb volu-
menű fejlesztés és beruházás engedélyezése előtt alaposan mérlegeli
annak hasznosságát és fontosságát a Vá ros közössége szempontjából.
Természetesen vannak olyan projektek, melyek engedélyezését a teljes
eljárás menetét, nemzetgazdasági szempontból a Kormány saját hatás-
körébe vonja. Az ilyen fejlesztésekbe érdemi beleszólásunk nincs.
Kérek mindenkit, hogy hasonló esetekben mielőtt közzé tennének ilyen
„tuti infókat”, érdeklődjenek önkormányzatunknál, azok valóságtartal-
mát illetően, mert sok kellemetlenségtől meg tudjuk egymást kímélni.
Köszönöm szépen!

Újabb nyertes pályázatok

Örömmel tájékoztatok Mindenkit, hogy Kiskunlacháza Város Önkor-
mányzata újabb két pályázaton nyert!  
A két nyertes pályázat a következő:
1) Kiskunlacháza város központjától a vasútállomásig kerékpárút épí-

tésére 299,9 millió forint támogatást nyertünk!
2) A Kiskunlacházi Óvoda "B" épületének felújítása II. ütemére

pedig 370,6 millió forintot nyert városunk!
A projektek tervezett kivitelezési szakasza: 2022-23-as esztendők.
Ezúton is köszönöm mindenki munkáját, aki az előkészítésben, a
pályázat megírásában és annak sikeres elbírálásában közreműködött!
Külön köszönöm Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr ismételt,
segítő közreműködését! 

Újabb fejlesztések és beruházások Kiskunlacházán

Örömmel tájékoztatok Mindenkit, hogy a Kisfaludi Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt., 210 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást ítélt meg a „Közösségi tér a Duna partján” címmel benyújtott
pályázatunkra. A pályázat keretében a már ismertetett „csónakház” épí-
tésének I. ütemét valósítjuk meg. A csónakház II. ütemének építésére és
a vele szomszédos környezet fejlesztésére (strand megújítása, parkoló
építése, sétány építése, vizesblokk felújítása) irányuló pályázatunkat is
hamarosan benyújtjuk. 

Az idén és a következő egy-két évben Kiskunlacházán így a következő
fejlesztések már biztosan megvalósulnak: 
– Két csoportszobás bölcsőde kezdi meg a működését szeptemberben. 
– Kiépül a járda a városközponttól a Tescoig. 
– Teljesen megújul és kibővül a lacházi B óvoda. 
– Elkészül a csónakház első üteme. 
Az új játszótér és a felújított sportpálya már elkészült. Ígéretünkhöz
híven az idén is tovább szeretnénk folytatni Dunapartunk fejlesztését
az itt élők és ide látogatók igényeinek kielégítésére. 
Köszönöm Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő úr segítő közre-
működését!

A kommunális adóról

Szeretnék röviden és tömören válaszolni a kommunális adóval kapcso-
latban kialakult vitára és a facebookon elhangzottakra.
Ezzel az adóval és az önkormányzatunk által kiküldött felszólításokkal
kapcsolatban már több alkalommal írtunk tájékoztatókat városunk
facebook oldalán, és én is adtam tájékoztatást a csütörtöki rendszeres
élő videó beszámolókban!
Először is szeretném kollégáimat (jegyző asszonyt és az adócsoportban
dolgozókat) megvédeni az Őket és munkájukat ért alaptalan vádaktól,
valamint visszautasítani azt a hangnemet, melyet egye sek megfogal-
maznak Velük szemben. Ők is emberek, akik meg érdemlik és joggal
várhatják el a tisztességes hangnemet. Tény, a monitor mellett minden-
ki bátrabb ezt tapasztaljuk a mindennapokban. Szeretném leszögezni,
hogy kollégáim felkészült, korrekt, segítőkész dolgozók, akik mindent
megtesznek az itt élők ügyeinek hatékony és gyors ügyintézése érdeké-
ben. Kevés olyan önkormányzati hivatal van, ahová ügyfélfogadási
időn kívül is be lehet menni, ahol nem utasítják ki a beérkezőt azzal az
indokkal, hogy ma nincs félfogadás. A mi Polgármesteri Hivatalunk
ilyen. Ezért sértő és bántó ez a lekezelő hangnem.

Tényszerűen a kommunális adóról:
1) Tény, hogy adót senki sem szeret fizetni, de mióta a történelemben

kialakultak az első államformák adófizetés volt, van és valószínű
lesz is.

2) Ez, ahogy már leírtuk, egy ÖNBEVALLÁSON alapuló adó, melyet
miden adóalany köteles önként, az Önkormányzat felé évente beval-
lani és az előírt összeget megfizetni.

3) Önkormányzatunk, mikor ezt az adónemet bevezette, a törvény által
előírt módon közzétette és tájékoztatta a lakosságot a fizetési kötele-
zettségéről (újság, hirdetőtábla, honlap)! Nem köteles az Önkor-
mányzat minden évben nyilvános tájékoztatót tartani arról, hogy kit,
milyen adófizetés terhel. Ha a Magyar Köztársaság Parlamentje elfo-
gad egy új adójogszabályt, vagy bármilyen törvényt, azt a Magyar
Közlönyben közzéteszi (kihirdeti) és attól kezdve kötelező minden-
kire nézve. (Gondolom, kevesen olvasnak napi rendszerességgel
közlönyöket, bár lehet, hogy vannak, akiknek ez a szenvedélyük).

Kedves kiskunlacházi polgárok!
Többször kértem, hogy véleményeikkel, gondjaik-
kal forduljanak bizalommal hozzám, képviselőtár-
saimhoz és a hivatal szakembereihez ügyfélfogadá-
si időben, valamint a hivatalos on-line csatorná-
kon. Vannak azonban olyanok, akik ezen lehetőség
ellenére mégis, inkább „kényelmesen” otthonról –
sokszor arctalanul a „fotelekből” – kívánják véle-
ményüket, alapos tájékozódás nélkül megfogalmaz-
ni, hamis, a valósággal ellentétes információkat
meg osztani és ezzel befolyásolni többek álláspont-
ját. Ez, divatos szóval élve a tipikus fake news

esete, mely igen csak alkalmas a lakosság félretá-
jékoztatására. Sajnos vannak, akik ebből rendsze-
resen sportot űznek, pedig vannak érdekesebb
sportágak is. Az utóbbi hetekben is felvetődött jó
néhány olyan kritikus kérdés, amelyekre magam is
válaszoltam a közösségi oldalakon, de most szeret-
ném itt, az újság hasábjain tájékoztatni azokat a
kiskunlacházi polgárokat, akik nem az internetről,
hanem a nyomtatott sajtóból, városuk havi lapjából
szeretnének hiteles tájékoztatáshoz jutni lakóhelyü-
ket, mindennapi életület érintő témákról, problé-
mákról.
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Önkormányzat – Polgármester – Testületi ülés

Senkihez nem kopogtatnak be, hogy felhívják a figyelmét arra,
hogy „van egy jogszabály mely mostantól kedves polgár kötele-
ző rád nézve”. Minden adónemről szóló tájékoztató fent van a
honlapunkon, ott elérhető. Nem igaz, hogy az egyes adónemek-
ről nem lehet tájékozódni.

4) Önkormányzatunk, mint minden más önkormányzat 4-5 évente
felülvizsgálja azt, hogy milyen a befizetési morál, vannak-e
olyan polgárok, akik nem fizettek. Őket fel szoktuk szólítani,
egyúttal felajánlunk minden segítséget, személyes egyeztetés
lehetőségét stb., ahogy most is megtettük! Soha nem küldjük
egy ből a végrehajtónak, ahogy egyesek állítják, hanem általában
kettő értesítés is kimegy az ügyfelek felé. Természetesen, mi
ezeket a kiértesítéseket dokumentáljuk, tértivevénnyel látjuk el,
hogy az ilyen vádaknak elejét tudjuk venni. A kiküldött értesí-
tők, tájékoztatók meghatározott formai és tartalmi követelmé-
nyekkel készülnek, melyeket törvény szabályoz. Ezek valóban
nem úgy néznek ki, mint a szerelmes levelek, de egy hivatalos
okiratnak kötelező tartalmi és formai elemei vannak. Ettől elte-
kinteni nem tudunk!

5) Arra a felvetésre, hogy mennyi pénzt keresnek a kollégáim,
hát… lehet hogy egyesek elcsodálkoznának, hogy 50-60 éves
dolgozók több évtizedes önkormányzati munkaviszony után
mennyit visznek haza. Valószínű, hogy több hozzászóló ennyi
pénzért nem dolgozna nálunk és jót nevetne rajtunk, ha állást
kínálnánk neki.

6) Az elmúlt hónapok kommunális adóval kapcsolatos történései
számomra és kollégáim számára is nagyon tanulságosak voltak.
Volt, aki azért nem fizetett (a saját elmondása szerint), mert úgy
volt vele, hátha elfelejti és nem kéri az önkormányzat, most egy
összegben volt kénytelen befizetni. Volt, aki azt mondta, hogy
túl hosszú az évente kiküldött értesítés, és ő azt nem fogja elol-
vasni, mert nem érdekli, ezért nem fizetett. Most ő is egy összeg-
ben volt kénytelen befizetni, és még lehetne sorolni az érdekes
eseteket.

Tisztelt Kiskunlacházi Polgárok! 

Mindannyian ugyanabban Közösségben élünk. Minden józanul
és becsületesen gondolkodó embernek az a célja, hogy Kiskun -
lac háza fejlődjön, és ezt a kis közösséget egymással békében élő
és a másikat tisztelő emberek alkossák. Lehet, hogy ez illúzió-
nak tűnik, de én ebben hiszek! Sajnos a normális hangnem –
mióta a virtuális térben kezdjük élni az életünket – egyre inkább
kiveszőben van. A száj karate nem vezet sehová, és lehet, hogy
egyszer visszafelé sül el.

A szemétszállítás problémái

A hulladékszállítást végző Szolgáltató (DTKH Kft.) az elmúlt he -
tekben több alkalommal is jelezte, hogy személyi kapacitás hiá-
nyában elmaradt a szelektív és a zöld hulladék elszállítása, melyet
igyekszik minél hamarabb, ha kell, külső partnerek bevonásával
orvosolni.
1. Szeretném leszögezni, hogy a szelektív és zöld hulladék elszállí-

tása ingyenes, csak a kommunális szemét kerül kiszámlázásra. A
zöld hulladék a kiskunlacházi lakosok ré szére ingyenesen lerak-
ható a komposztáló telepen. Ezzel a lehetőséggel sokan élnek
Kiskunlacházán. Más településről érkezőknek fizetni kell érte.

2. Van, aki jelezte, hogy a szelektív hulladékot elvitték előle, erről
a szállításról információt nem kaptunk. A holnapi napon egyez-
tetünk a Szolgáltatóval, hogy jelöljék meg azt a napot, amikor az
elszállítás megtörténik. Ha a pontos időpont megvan, rögtön
jelezzük Városunk facebook oldalán! Elképzelhető, hogy a
kommunális szeméttel együtt a szelektív is elszállításra kerül.

Mindenki megértését köszönöm!
Dr. Répás József polgármester

• A költségvetés elfogadása óta megjelenő különböző tájékoztatók-
ból már értesülhettek lakosaink, hogy ebben az évben is szeretnénk
támogatni a civil és sport szervezeteinket, egyesületeinket, amelyeknek
pályázati felhívásai már városunk honlapján megjelentek és most
ebben a lapszámban is közzétesszük. A két nagy egyházunkat is támo-
gatjuk egyaránt 1,5-1,5 millió forinttal.

• Az április 20-án tartott testületi ülésünkön, elfogadtuk azokat az
alapdokumentumokat, amelyek az új bölcsőde szeptember 1-jei nyitá-
sához szükségesek. Augusztus 20-ra tervezzük a nagyközönség számá-
ra azt az ünnepélyes megnyitást, amikor a polgárok is megtekinthetik
az új intézményt kívül-belül, természetesen a műszaki átadás már ko -
rábban megtörténik. Már hirdetjük a kisgyermekek beiratkozásának le -
hetőségét szintén a honlapon, facebookon és itt az újságban is. Hama-
rosan megjelennek a leendő munkatársak felvételére vonatkozó pályá-
zati felhívások is. A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlójaként
Orosné Dávid Ildikó óvodavezető asszony hallgatja majd meg.

• Döntöttünk arról is, hogy meghosszabbítjuk a jelenlegi orvosi
ügyeleti szerződést. Elsősorban azért nem írtunk ki még új közbeszer-
zést erre a feladatra, mert jelenleg komoly tárgyalások zajlanak az
orvosi szakma részéről, hogy hogyan, milyen formában kívánják
Magyarországon átalakítani az orvosi ügyeleti rendszert, tekintettel
arra, hogy orvoshiány van, nagyon megnőttek az ügyeleti díjak is, az
önkormányzatok pedig egyre kevésbé bírják ezeket finanszírozni. Ezért
addig mi sem kívánunk változtatni a jelenlegi felálláson, amíg ez a kér-
dés nem kerül nyugvópontra. Valószínű, hogy ez az új kormány egyik
első intézkedése lesz majd, erre várunk jelenleg.

• Örömteli hír, hogy önkormányzatunk kötött Vella Kálmán úrral
egy ajándékozási szerződést, amelyben Vella úr a peregi önkormány-
zati temető kerítés felújításának finanszírozását vállalja. Ezért nagy
köszönet illeti Őt.

• Úgy döntöttünk, hogy a Duna-parti Gyümölcsös utcát, amely
korábban állami tulajdonban volt, az önkormányzat saját tulajdonába
veszi.

Elfogadtuk a képviselő-testület 2022. évi munkatervét. 
Döntöttünk a Kiskunlacháza Katedra és a Kiskunlacháza Közössé-

gének Szolgálatáért díjak odaítéléséről, amelyeket június 1-jén, a
művelődési központban, egy összevont Pedagógus és Önkormányzati
Nap keretében adunk át. 

Arról is szeretném tájékoztatni a lakosokat, hogy a katasztrófavéde-
lem hiába oldja fel a tűzgyújtási tilalmat, az önkormányzatnak jogában
áll ezt felülírni. Kiskunlacházán a korábbi képviselő-testületi döntésnek
megfelelően a tűzgyújtási tilalom a város egész területén to vább ra is
egész évben érvényes.

Szeretnénk tájékoztatást adni az önkormányzati támogatásokról is,
hiszen évek óta igyekszünk segíteni a rászorultakon, részt veszünk
karitatív tevékenységekben, melyre az utóbbi nehéz időkben még
nagyobb szükség volt, mint valaha.

Annak idején a Covid árvák megsegítése ügyében Kiskunlacháza
Város Önkormányzata megszólította a lakosságot, hogy adományukkal
segítsék az Urbán családot. Nagyon szép összeget adományoztak a
kiskunlacházi polgárok, az összegyűlt 488.000 Ft átadásra is került.

Ugyanígy a tűzesetben szerencsétlenül járt Becze Károlyné támoga-
tására is összegyűlt 537.000 Ft.

Az orosz-ukrán háborúban érintettek támogatására adományozott
260.000 Ft célba juttatása is folyamatban van, valamint 50.000 Ft
értékben vásárolt az önkormányzat tartós élelmiszert, amelyet a refor-
mátus egyházhoz eljuttatunk. Támogatjuk a Kiskunlacházára érkezett
és itt elhelyezett kárpátaljai és ukrán családokat is.

Köszönöm mindenkinek támogató segítségét!

Dr. Répás József polgármester

Áprilisi képviselő-testületi
döntések
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Tájékoztatás a 2022. április 03-i választások
Kiskunlacházi eredményeiről

Tisztelt Kiskunlacházi Lakosok!

Az alábbi táblázatokban megtalálják, a 2022.
április 3-i országgyűlési választással és népsza-
vazással kapcsolatos helyi adatokat.

LISTÁS PÁRTOK SZAVAZAT SZERINTI SORRENDJE

1. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - 
Kereszténydemokrata  Néppárt

2. Demokratikus Koalíció – Jobbik Magyarországért Mozgalom –
Momentum Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – LMP –
Magyarország Zöld Pártja – Párbeszéd Magyarországért Párt

3. Mi Hazánk Mozgalom  
4. Magyar Kétfarkú Kutya Párt
5. Megoldás Mozgalom
6. Normális Élet Pártja

2708

1494

329
126
59
37
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Időközi roma nemzetiségi képviselő választás

Kiskunlacháza Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXXVI. törvény 11.§(1) bekezdése, valamint 309. §
(2) bekezdése, továbbá a nemzetiségiek jogairól szóló CLXXIX. tör-
vény 69.§. (2) bekezdése alapján hozta meg 1/2022. (IV.19.) HVB hatá-
rozatát, mely szerint:

a település roma nemzetiségi képviselők időközi választását 
2022. július 10. (vasárnap) napjára tűzi ki.

A megválasztható képviselők száma 2 fő, a jelöltséghez szükséges
ajánlások száma 5 darab.
A Helyi Választási Bizottság a teljes határozatot közzétette a Kis kun -
lacházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Kiskunlacháza Város
honlapján (www.kiskunlacháza.hu) és Kiskunlacháza Város facebook
oldalán. Itt találhatnak részleteket a szavazóköri névjegyzékről, a jelölt-
állításról, a választási kampányról, a szavazás előkészítéséről, a szava-
zás rendjéről, az eredmény megállapításáról.

Helyi Választási Bizottság

Felelős kiadó: Kiskunlacházi Polgármesteri
Hivatal, Soós Zsoltné jegyző
Kiadó: Kiskunlacháza Város Önkormányzata 
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Felelős szerkesztő: Jáki Réka
Telefon: +36-20-569-7061, +36-30-201-9173
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Pályázati felhívás
A közpénzekből nyújtott támogatások rendjéről szóló

20/2012.(IX. 12.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) alapján, Kiskunlacháza Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete pályázatot ír ki
sportszervezetek település érdekében végzett munkájának

anyagi támogatás általi elismerésére. 

Feltételek:
1. A lehetséges pályázók köre: 

– kiskunlacházi székhelyű sportszervezetek, melyek jelenleg is érvényes
cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek,

– nem kiskunlacházi székhelyű, de tevékenysége által kiskunlacházi
lakosok részére is szolgáltatást nyújtó székhelyű sportszervezetek,
melyek jelenleg is érvényes cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek.

2. A pályázattal az önkormányzat támogatni kívánja közvetlenül a sporto-
láshoz szükséges feltételek előteremtését és programokat, pl. a versenye-
ken való részvételt, sportfelszerelés vásárlást, az adminisztrációs kötele-
zettségekből adódó feladatokat.

3. A pénzügyi támogatás általános feltételei:
a.  Pénzügyi támogatást csak a pályázaton részt vett és érvényes pályá-

zatot benyújtó szervezet kaphat.
b. A pályázat kötelező tartalmi elemei:

- az Ör. 1. számú mellékletét képező, megfelelően kitöltött Adatlap,
- az Ör. 2. számú mellékletet képező Nyilatkozat, az igényelt pályáza-

ti összeg megjelölése, a támogatandó program leírása,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény 75. § (1) bekezdésében előírtak szerint a beszámoló letétbe
helyezéséről szóló igazolás.

c. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
- nyilatkozat arról, hogy legalább 1 éve tényleges tevékenységet foly-

tatnak és ezt igazolni tudják (pl.verseny eredményekkel).
- a szervezet képviseletére jogosult személy nyilatkozata arról, hogy a

szervezetnek nincs köztartozása.
- a szervezet képviseletére jogosult személy nyilatkozata a szervezet

létszámáról, a szervezet 2021. évi tevékenységéről készített rövid
összefoglaló.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.
A hiánypótlás határideje: 2022. május 31.

5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

6. A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani
Polánszkiné Móri Emília bizottsági elnök részére, a Polgármesteri Hiva-
tal címére, (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.).

7. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Soós Zsoltné jegyzőnél a
06-24/519-830-as telefon számon vagy a jegyzo@kiskunlachaza.hu e-
mail címen. A támogatással kapcsolatos eljárásrendet, elszámolási sza-
bályokat és egyéb információkat az Ör. tartalmazza.

8. Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A
nyertes pályázók postai és elektronikus levélben kapnak értesítést a bírá-
lat eredményéről és indoklásáról.

A pályázat beadásához szükséges adatlapot Kiskunlacháza Város honlapjá-
ról tölthetik le.

A Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti
pályázati kiírást a 98/2022. (IV.20.) számú határozatával hagyta jóvá.

Pályázati felhívás 
A közpénzekből nyújtott támogatások rendjéről
szóló 20/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Ör.) alapján Kiskunlacháza
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi pályázatot írja ki:

1. A lehetséges pályázók köre: olyan civil szervezek,
melyek 

- kiskunlacházi székhellyel rendelkeznek, vagy
- székhelyük nem Kiskunlacházán van, de tevékenysé-

gük által kiskunlacházi lakosok részére is nyújtanak
szolgáltatást.

2. A pályázattal támogatni kívánt tevékenységek: az Ör. 2.
§ (2) bekezdésében felsorolt tevékenységek.

3. A pénzügyi támogatás általános feltételei: 

a. Pénzügyi támogatást csak a pályázaton részt vett és érvé-
nyes pályázatot benyújtó szervezet kaphat.

b. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
- az Ör. 1. számú mellékletét képező, megfelelően kitöl-

tött Adatlap,
- az Ör. 2. számú mellékletet képező Nyilatkozat, 
- az igényelt pályázati összeg megjelölése,
- a támogatandó tevékenység, cél leírása,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdésében elő-
írtak szerint a beszámoló letétbe helyezéséről szóló iga-
zolás.

c. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
- a szervezet képviseletére jogosult személy nyilatkozata

arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása,
- a szervezet képviseletére jogosult személy nyilatkozata

a szervezet létszámáról,
- a szervezet 2021. évi tevékenységéről készített rövid

összefoglaló

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.
A hiánypótlás határideje: 2022. május 31.

5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

6. A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban kell
benyújtani dr. Répás József polgármester részére (2340
Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.).

7. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Soós Zsoltné
jegyzőnél a 06-24/519-830-as telefonszámon vagy a
jegyzo@kiskunlachaza.hu e-mail címen. A támogatással
kapcsolatos eljárásrendet, elszámolási szabályokat és
egyéb információkat az Ör. tartalmazza.

A pályázat beadásához szükséges adatlapot Kiskunlacháza
Város honlapjáról tölthetik le.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A Képviselő-testület a fenti pályázati kiírást 97/2022.
(IV.20.) számú határozatával hagyta jóvá.
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Tóth Józsefné született Végh Borbála 

édesanyát, 
nagymamát, 

dédnagymamát

93. születésnapja 
alkalmából 

sok szeretettel
köszönti családja 
jó egészséget és

boldogságot kívánva
Isten áldásával!

Kútfúrás 110-es csatornacsővel!
Garanciával! Tel.: +36-30-964-0485
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Jelölési lap TAKAROS VÁLLALKOZÁS címre

1. Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
mozgalmat indít „TAKAROS VÁLLALKOZÁS”cím adomá-
nyozására, melyben elismerésre kerülnek azok a virágos, par-
kosított, gondozott vállalkozások, melyeket egy független
bizottság erre méltónak talál. Kérjük a lakosságot, hogy az
űrlap kitöltésével segítsék a bizottság munkáját.

2. A jelölés személyesn leadható a Kiskunlacházi Polgármesteri
Hivatal Műszaki csoportjánál ................................................-ig.

3. A vállalkozás neve és címe: .................................................

.....................................................................................................

4. A cím elnyerésének feltételei:

4.1.  Gondozott, parkosított, virágos porta
4. 2. Gyommentesítés a telken és annak közvetlen környezetében
4.3.  Megtekinthetőség biztosítása: évi 3 alkalommal a bizottság

tagjai betekinthetnek a kertbe, meggyőződhetnek a gondo-
zott állapotról.

5. Alulírott benevezem a fenti vállalkozást a „TAKAROS VÁL-
LALKOZÁS” díjra.

Dátum: ...................................................  

Név: ......................................................

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőr moz-
galomért végzett áldozatkész, önzetlen, kiemelkedő munká-

jáért SZEBELLÉDI FERENC és MÉSZÁROS
GYÖRGY polgárőr társainkat ARANY fokozat elismerő
oklevélben részesítette a szövetség 2022. március 19-én

megtartott közgyűlésén.
Kiskunlacházi Polgárőr Egyesület



Jáki Réka: – A képviselő-testület legfia-
talabb tagja vagy, mégis az egyik legtapasz-
taltabb, hiszen 2006-tól már a Fidesz színei -
ben önkormányzati képviselő lettél, jelenleg
már a 4. ciklusodat töltöd Kiskunlacháza
szolgálatában, sőt 2019 októberétől a Pest
Megyei Közgyűlés tagjává is választottak.
Minek tulajdonítod, hogy negyedszer is el -
nyerted a kiskunlacházi lakosok szimpátiá-
ját?

Dr. Galambos Eszter: – Sok tényezője
van annak, hogy már negyedik alkalommal
bekerültem a képviselő-testületbe. Egyrészt
a családi indíttatásom, hiszen már gyerekko-
romtól kezdve olyan nevelést kaptam, amely
miatt közösségi ember lettem. Kezdetben a
re formátus egyházban, majd 2004-től a vá -
lasz tott politikai közösségemben, a Fidesz -
ben töltöttem be aktív szerepet. Másrészt
családomat úgy Peregen, mind Lacházán
szé les körben ismerik a város lakói. Nem
utolsó sorban mindig nagyhangú voltam,
nem rejtettem soha véka alá a véleménye-
met, aminek külön örülök, hogy a választók
és talán a kiskunlacházi közéletet formálók
is, sokszor meg is értik, amit képviselek.

– 2011 óta önállóan ügyvédként prakti-
zálsz, sőt, vezetsz egy ingatlanhasznosítással
foglalkozó kisvállalkozást is, ha jól tudom,
hogyan tudod összeegyeztetni ezt a sokféle
és mindegyik területen nagy felelősséget
igénylő munkát?

– Ebben a kérdésben egyszerűsödött a vi -
lágjárvány nyomán az életem: az apartman
kiadós vállalkozástól búcsút kényszerültem
venni, annyira kiszámíthatatlanná vált ez a
piac, különösen Budapesten, hogy már nem
érte meg továbbra is fenntartani ezt a tevé-
kenységet. Az ügyvédkedés és a közéleti

szerepvállalás viszont abszolút összeegyez-
tethető, segíti egyik szerepem a másikat. A
jogi ismereteim kifejezetten hasznosak ön -
kor mányzati képviselőként, és ügyvédként a
rugalmas időbeosztásom szintén jól jön a
kép viselői munkában.

– Családod is jelentősen kiveszi részét a
település életében, hiszen Édesapád, Ga la m-
bos Lajos nélkül elképzelhetetlen egy ren-
dezvény, nagyon sokat tesz a város helytör-
té netéhez, a református egyházközség gond-
nokaként intellektusával folyamatosan segít
és jelen van. Talán családi hagyomány is,
hogy igyekeztek tudásotokat, szakértelmeite-
ket annak a közösségnek a szolgálatába állí-
tani, amelyben éltek?

– Apu révén ez természetes a családban.
Egyébként, rajta kívül keresztanyám, apai
nagymamám és anyai nagyapám is aktív
tagja volt a helyi közéletnek, szóval a csalá-
di hagyományok tényleg arra indítottak,
hogy érdeklődjek a politika iránt. Emlék-
szem, gyerekkoromban a felnőttek mindig
megvitatták családi összejöveteleken az ak -
tu álpolitikai kérdéseket (hol higgadtabban,
hol indulatosabban), majd ugyanezt tapasz-
taltam a református közösségben is. A csalá-
dunk a politikára nem szitokszóként, nem
bű nös dologként vagy minden probléma for-
rásaként tekint, hanem úgy neveltek fel,
hogy a közösség ügyeire legyek érzékeny és
merjek ezekért az ügyekért felelősséget vál-
lalni.

– Tapasztaltuk, hogy elsősorban jogi és
szociális téren segíted tanácsaiddal, szakér-
telmeddel a testület munkáját. Hogy érzed,
így 2 év eltelte után, mennyire tudtad a jelen-
legi ciklus elején általad is megfogalmazott
és vállalt célkitűzéseket megvalósítani?

– Örömmel tapasztalom, hogy számos
olyan vállalás teljesült mára, amelynek a
képviseletét a csapaton belül rám bízták.
Szociális téren ilyen az újszülött gyermekes
családok támogatása helyi forrásokból, ezt
sikerült rendeletbe is iktatni, 2020. április 1-
jétől ez a települési támogatási forma elér-
hető a kiskunlacházi családok számára.
Min denkit biztatok, hogy a védőnőknél bát-
ran érdeklődjön erről! Másik ilyen a bölcső-
de: a részben Pest megyei, részben helyi for-
rásokból megvalósuló beruházás előrehala-
dott, hiszen 2022. szeptember 1-jétől meg
fogjuk nyitni ennek az új intézménynek is a
kapuit. A harmadik pedig a Dunapart köz-

ponti részének a fejlesztése volt: itt átadásra
került 2021-ben az új játszótér és a korszerű,
biztonságosan átalakított sportpálya. A terü-
letnek újra van gazdája is, aki nagyon szé-
pen rendben tartja végre ezt a részt. Itt még
várat magára a csónakház megépítése és a
strand felújítása, ezekben a kérdésekben is
úgy néz ki, hogy sikerült forrást találnunk.
Megítélésem szerint az ígéretek teljesítésé-
vel időarányosan jól állunk.

– Éppen azért, mert Te vagy a testület leg-
fiatalabb tagja, elsősorban a fiatalokat érin-
tő kérdésekben is meghatározó állásfoglalá-
said vannak. Melyek a legfontosabb fejlesz-
tések éppen ezen a területen, amit fontosnak
tartasz? 

– Hadd kezdjem a választ azzal, hogy
2006-ban 24 évesen még tényleg nagyon
büszke voltam arra, hogy én vagyok a testü-
let legfiatalabb tagja. 2022-ben 40 évesen
azért ez a titulus már elég furcsa, és nagyon
örülnék annak, ha a nálam jóval fiatalabbak
is éreznének magukban tenni akarást, és a
he lyi közéletben aktívan vennének részt.
Ahogy a fent elmondottakból is kitűnik, az
egyik legfontosabb kérdésnek tartjuk a kép-
viselő-testületben, hogy vonzóvá tegyük vá -
ro sunkat a kisgyermekes családoknak, hosz-
szú ideje ezen dolgozunk. Tudjuk, hogy még
sok adósságunk van ezen a területen (pl. az
iskoláink állapota…), de folyamatosan azon
vagyunk, hogy feltérképezzük és a lehetősé-
geinkhez mérten megoldjuk ezeket a problé-
mákat.

– Számodra milyen alapvető szemponto-
kat és értékeket kell egy települési képviselő-
nek maga előtt tartani?

– Az egyik legfontosabb, hogy a közös-
ség érdekében tudjon kompromisszumokat
vállalni, adott esetben saját véleményéből és
meggyőződéséből engedni. A képviselőség
nem egy egyéni sport, a döntéseket mindig a
többség hozza. Aki azonban megsértődik
kép viselőként azon, hogy az ő véleménye
ki  sebbségbe került, és ezen nem tudja magát
túltenni (sajnos a mögöttünk hagyott két cik-
lusban erre bőven akadt példa…), az pályát
tévesztett. 

Fontosnak tartom még, hogy a képviselő
a közélet egyes kérdéseit szélesebb össze-
függésben legyen képes látni, ne ragadjon
le olyan részletkérdéseknél, amelyek a dön-
tési folyamatot megakasztják. És ha már
döntési folyamat: sokszor gyorsan és kevés

Önkormányzat – Képviselői rovat
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Interjú Dr. Galambos Eszter képviselővel, 

a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökével
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információ birtokában kell döntenünk olyan
kérdésekben, amelyekhez lehet, hogy nem
is értünk. Ehhez bizony rugalmasság és
bátorság is kell!

– Milyen területeken kell még véleményed
szerint sokat dolgozni még Kis kun lacháza
további fejlődéséért, hogy a Délpest megyei
régió meghatározó városává válhasson?

– Három dolgot emelnék ki. Az egyik a
közlekedés, amelynek a fejlesztése nem
csak rajtunk múlik. Itt megemlíthetném az
51-es út állapotát, a vasúti közlekedés igény-
bevétele feltételeinek javítását. Úgy látom,
hogy a kötött pályás közlekedés területén
komoly fejlesztések vannak előkészítés
alatt: a Budapest-Belgrád vasútvonal fej-
lesztése már kezdetét is vette, illetve a rác-
kevei HÉV vonalának felújításához is ké -
szülnek a tervek, amelyek, ha valóra válnak,
akkor Ráckevéről 35 perc alatt a Kálvin tér -
re érhetünk majd. Mindkét fejlesztéshez Kis -
kunlacházának is komoly érdeke fűződik. 

A másik az általános iskoláink állapo-
tának javítása: ez alatt nem csak az épületek
teljes körű felújítását értem, hanem a tanítás
színvonalának lényeges emelését is. Ebben a
kérdésben az önkormányzat nem rendelke-
zik önálló döntési jogosultságokkal, nem mi
vagyunk az iskola fenntartója, de folyamato-
san keressük a lehetőségeket a problémakör
kezelésére.

A harmadik, amiről nem szívesen beszé-
lünk, de azt hiszem a város északi részén la -
kóknak a szívéből fogok szólni: a gombate-
lep elviselhetetlen bűze másfél évtizedes
meg oldatlan probléma, amely az itt élők élet -
minőségét, és mondjuk ki az ingatlanvagyo-
nuk értékét is jelentősen rontja. Ezen minden-
képp változtatnunk kell, de a szükséges ha -
tósági és anyagi eszközök sajnos itt sem áll-
nak a rendelkezésünkre. Akkor leszek elége-
dett a képviselői munkámmal, ha ezeken a

területeken is sikerül változásokat elérnünk…
– Pártszimpátiádat soha nem titkoltad,

je lenleg is a Fidesz kiskunlacházi szerveze-
té nek vagy az elnöke és 2019-től már a Pest
Me gyei Közgyűlés tagja is. Azért vállaltad
ez  e ket a felelősségteljes megbízatásokat,
mert úgy érzed, hogy így jobban tudod segí-
teni a szülővárosod fejlődését, akár pályá-
zati források lehetőségeinek figyelésével,
illetve a magasabb szinten zajló kommuni-
kációval?

– A demokrácia elképzelhetetlen pártok
nélkül. Sajnálattal látom, hogy az ellenzéki
oldalon az ilyen szintű szerveződés mennyi-
re nem megy, pedig nagy szükség lenne ér -
demi versenyre ezen a területen is. Akik is -
mernek, talán tudják, hogy Orbán Viktornak
és politikájának nagy tisztelője vagyok, ő az
a politikus, aki miatt én is belevágtam a poli-
tizálásba. Így a negyedik kétharmados győ-
zelem után talán mindenki számára világos
már, hogy jelen körülmények között a Fi -
desszel való hatékony együttműködés alap-
vető érdekünk. Városunk igazán 2010 után
tudott az érdemi fejlődés útjára lépni, ami
nagyban köszönhető a választókerület or -
szággyűlési képviselőinek, Pánczél Ká roly -
nak és dr. Budai Gyulának. Számomra na-
gyon nagy megtiszteltetés, hogy bizalom-
mal fordulhatok hozzájuk a település életét
érintő kérdésekkel, és ők kivétel nélkül min-
dig igyekeznek is segíteni a munkánkat.

– Kiskunlacháza nagyon mélyről jött fel,
le dolgozta hatalmas adósságállományát és
fejlődésének legékesebb bizonyítéka a vá -
ro si rang visszaszerzése. Milyen összete-
vők ben, tényezőkben látod az elmúlt évek
sikereit?

– Az adósságállomány ledolgozása már
1998-tól megindult, az első két ciklusban a
település vezetőinek nagyon nehéz és a köz-
vélemény szemében egyáltalán nem szim-

patikus döntéseket kellett ennek érdekében
meghoznia. Ők azonban ezt vállalták, még
akár saját népszerűségük elvesztése árán is,
ezért mindenképpen köszönettel tartozunk
nekik! A 2010-es kormányváltást követően
az önkormányzatok finanszírozása gyökere-
sen megváltozott, sokkal stabilabb és kiszá-
míthatóbb lett: elvitték az adósságállomá-
nyunk megmaradt részét, az iskolák fenntar-
tását is átvették, számos uniós és hazai pá -
lyázati forrás vált elérhetővé a számunkra is.
Ezekkel a lehetőségekkel Kiskunlacháza tu -
dott élni, jelenleg a gazdálkodásunk több,
mint stabil, folyamatosan vannak forrásaink
fejlesztésekre is. 

– Honnan meríted ezt a rengeteg energi-
át, mi ad erőt a lendületedhez? Hogyan kap-
csolódsz ki, töltődsz fel?

– Sokat túrázok, kirándulok, és van egy
kis hétvégi házam a testvértelepülésünkön,
Ba dacsonytördemicen, oda szoktam elbújni.
Ezenfelül sikerült azt is megtanulnom, hogy
nem minden terhet egyedül kell cipeljek,
meg tanultam már nemet is mondani (ez
ment a legnehezebben), így tudom az ener-
giáimat úgy koncentrálni, hogy a legfonto-
sabb pillanatokban legyek jelen és valóban
akkor és azon a területen tudjam tenni a dol-
gomat, amikor arra szükség van.

– És amit nem kérdeztem, de szeretnél
elmondani…. ☺

– Ezúton is szeretném megköszönni vá -
rosunk valamennyi polgárának az elmúlt 16
év bizalmát, azon leszek a továbbiakban is,
hogy előre menjünk és ne hátra!

– Köszönöm a beszélgetést és kívánok
még sok-sok erőt és lendületet, azaz, terveid
megvalósulását a közösség érdekében!

–Én köszönöm a lehetőséget!
Jáki Réka

ÉRTÉKTÁRI FÜZETEK 3.
Megjelent a Kiskunlacháza Város Települési Értéktár Bizott-
ságának következő kiadványa az Értéktári Füzetek 3.
száma, amely Bankháza történetét dolgozza fel.

Szerzője, Grabarits Zsófia, aki Bankházán élt családjával,
jól is merte az ott élők midennapjait, történeteit. Ezzel a kiad-
vánnyal betekintést nyerhetünk egy régi közösség életébe,
amelyet eddig még nem tártak fel. Köszönjük az írónak,
hogy személyes élményeivel, visszaemlékezéseivel hiteles
információt kapunk Bankháza múltjáról.

A kiadványt meg lehet vásárolni a Petőfi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár emeleti könyvtárában. Ára: 900 Ft
(Értéktár Füzetek 1. és 2. számait is lehet még kapni)

Necsászné Markó Erzsébet

Polgármester Hivatal: Az elkészült Értéktár Füzet 3. számá-
nak átadása a szerzőnek, Grabarits Zsófiának és férjének.
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Április 21-22-re időzítettük a 2022-es év tavaszi
mozgalmát. Kissé hűvös, de napsütéses nap volt a csü-
törtök, aztán péntek délelőttre megérkezett az eső. Ettől
függetlenül öröm volt látni a sok gyalogos, biciklis, rol-
leres, görkorcsolyázó, talicskával érkező óvodást, isko-
lást, felnőttet. Volt olyan édesanya, aki két gyerekkel a
Dunapartról érkezett biciklivel. A nagyobbik már saját
biciklivel, a kicsi anyukája mögött ülésben. Kerékpár-
utánfutó is mindennapos látvány a Peregi Tagóvodában.
Most is megérkezett a három gyermekét egyedül fuva-
rozó anyuka. Nagyon dicséretes, hogy ideiglenesen a
Gárdonyi Iskolában működő óvodások szülei is fontos-
nak érezték, hogy ez a két nap legyen más a gyerekeik
számára és több kilométert tettek meg autómentesen.
Voltak iskolások, akik szemetet is szedtek közben. Két
legyet ütöttek egy csapásra! ☺

Hasonlóan az őszi megmozduláshoz, önkormányza-
tunk intézményeinek munkatársai ismételten csatlakoz-
tak a kezdeményezéshez. Nagyon köszönjük ezt nekik!

Jó lenne, ha többször éreznénk szükségét annak,
hogy ne autóval induljunk el reggelente otthonról. Gaz-
daságosabb és környezetkímélőbb lenne. 

Én hálás vagyok mindenkinek, aki csatlakozott óvo-
dánk törekvéséhez és találkozzunk ősszel újra
AUTÓMENTESEN! ☺

Autómentes Napok 2022 tavaszán

Oroszék a Dunapartról

Négy gyerekkel mindig gyalog

Testvérek

2022. ÁPRILIS 21-22.

Kora reggel biciklivel

Varga Ilona



Környezetvédelem – Illegális szemét

2022. MÁJUS <<  A MI ÚJSÁGUNK 11

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”
A fenti ismert mondás, a híres

környezetvédelmi aktivistától, David
Browertől származik. Brower mindig
is igyekezett felhívni a figyelmet arra,
hogy a természeti értékeink kizsák-
mányolása nem fenntartható, az elkö-
vetkező generációk érdekeit is figye-
lembe kell venni. Sajnos azonban
nem mindenki ennyire előrelátó.

Egyre nagyobb gondot jelent a hul-
ladék szerte az országban, így
Kiskunlacházán is. Sajnos, nem csak
a mi településünk, hanem szinte az
egész világ küzd azzal a problémával,
amely mai civilizációnk egyik jellem-
ző „betegsége”, hogy egyre többet
fogyasztunk, ezzel együtt egyre töb-
bet szemetelünk. Eszünk, iszunk, sze-
metelünk. És miközben egyre na -
gyobb területen termelünk élelmiszert, egyre
több helyet foglalnak a szemétből épült
hegyek körülöttünk. Kinőjük az életterünket,
vagy redukáljuk az ökológiai lábnyomunkat?

Felmérések szerint a megvásárolt ételek
40%-a felesleg, a szemétbe kerül, a nyugati
világban évente fél tonna háztartási hulladé-
kot „produkálunk” fejenként. Ami még arc-
pirítóbb eredmény, hogy a gazdagabb orszá-
gokban többet költenek kukazsákra, mint a
szegényebb országokban élelemre.

Bár egyre többen próbálkoznak a nulla
hulladék elv megvalósításával, ez egyelőre
keveseknek sikerül. Az átlagember már azzal
is nagyban hozzájárul a környezetünk védel-
méhez, ha csökkenti a szeméttermelését, és
tudatosan kezeli a háztartásában keletkező
hulladékot.

És ami a legfelháborítóbb, hogy sokan ezt
a szemetet nem a rendelkezésre álló szemét-
szállítási szolgáltatásokkal élve távolítják el
otthonaikból, hanem fogják és kiviszik, vagy
éppen kivitetik a település határába. Pedig a
hulladékgazdálkodási törvény kimondja,
hogy szemétszállítást kizárólag olyan ma -
gán személyek és vállalkozások folytathat-
nak, akik engedéllyel rendelkeznek, és a
sze métszállításhoz szükséges eszközökkel,
és csakis olyan telephelyre, amely szintén
erre vonatkozó engedéllyel működik. Az,
aki olyan személyt bíz meg, aki semmiféle
engedéllyel nem rendelkezik és kisebb össze-
gért elviszi a lomot, hulladékot – amelyet
majd kiborít valahol pl. a Dunaparton vagy
erdőben – ugyanolyan környezetszennyező
bűncselekményt követ el, mint az engedély-
lyel nem rendelkező elszállító, hiszen meg-
bíz valakit egy olyan feladat elvégzésére,
amelyről ő is tudja, hogy nem tehetné meg. 

Kaló István kiskunlacházi mezőőr el -
mondta, különösen a Dunaparton lakóknál

for dul elő, hogy értékesítés előtt az ingatla-
nokból vagy a „tavaszi nagy takarítás” címén
így próbálnak a lomjaiktól megszabadulni:
kiteszik a házuk elé, és megbíznak jogosult-
sággal nem rendelkező személyeket, akik
általában lovaskocsival viszik el engedély
nélkül, illegálisan és szórják szét a termé-
szetben, súlyos környezetkárosítást okozva.
„Ezért a felelősség ugyanúgy terheli a meg-
bízót, aki fizet ezért, mint a szemetelőt, mert
a törvény azt is kimondja, hogy szemetet
átruházni sem szabad” – hangsúlyozta Kaló
István a beszélgetésünk során.

Kiskunlacházának ezzel a problémával az
egyik leginkább érintett területe sajnos éppen
a csodálatos Dunapartunk. Milliókat költ
évek óta az önkormányzat – tavaly közel 5
millió forintot, idén pedig már közel 3 millió
forintot – a város külterületeinek a megtisztí-
tására. Szerencsére számos lelkiismeretes és
környezet tudatos önkéntes kiskunlacházi
pol gár is segít ebben. Itt szeretnénk megkö-
szönni a kiskunlacházi mezőőrök munkáját
is, akik nap mint nap járják a város határait,
vigyázzák a szántóföldeket, termőföldeket, a
gyümölcsösöket, a mezőgazdasági járműve-
ket, közben szinte emberfeletti erőfeszítést
tesznek, hogy gátat szabjanak a mérhetetlen
szemetelésnek. Számukra ez egy óriási plusz
feladat, hiszen szinte naponta meg kell küz-
deniük ezeknek a gondatlan és lekiismeretlen
szemetelőknek a figyelésével és tettenérésé-
vel, ebben partner sokszor a kiskunlacházi
rendőrőrs is. Kaló István elmondta azt is,
hogy a legnagyobb illegális szemétszállítót
fel váltva figyelték: Kaló István, Győri Fe -
renc, Nagyszegi Bence három napon át éj -
jel-nappal, így sikerült tetten érniük. A me -
ző őrök rendelkeznek azzal a törvény adta jo -
gosultsággal, hogy 50 ezer forintig helyszíni
pénzbírságot is kiróhatnak, akár tulajdon el -

leni szabálysértés vagy éppen köztisz-
taság el leni szabálysértés okán. Talán a
bírságolás visszatartó erő lehet. Meg-
döbbentő volt hallani, hogy évek óta
nap mint nap mennyit tesznek mező-
őreink, hogy rutinfeladataik mellett fi -
gyeljék a törvényszegőket, majd utá-
nuk rendszeresen összeszedjék a hulla-
dékot, amelyet az önkormányzat támo-
gatásával, a Kátai Konténer Kft.
együtt működésével elszállítanak. Áp -
rilis 22-én, pénteken 20 köbméter sze-
metet gyűjtött össze a három mezőőr, a
Település- és Intézményfenntartó cso-
port két munkatársa, és a konténeres
sofőr segítségével, és vitették el az ön -
kor mányzat támogatásával a Kátai
Konténer cég közreműködésével.

„De hiába szedjük össze, már me -
gint ott van a szemét. Jön a tavasz, egyre
több a dolgunk, de nem tudunk egyfolytában
erre figyelni. Letöltöttünk viszont egy hulla-
dékradar elnevezésű alkalmazást, amely
szintén egyfajta segítséget tud nyújtani szá-
mukra. Úgy működik, hogy lefényképezzük a
felhalmozott hulladékot, akár a házak udva-
rán, akár előtte, az alkalmazás automatiku-
san el küldi a koordinátákat az illetékes ható-
ságoknak, amelyeknek van egy hulladék
kommandója. Beazonosítják a helyszínt, ki -
mennek és büntetnek. Talán ez visszatartó
erő lesz. De amíg a fejekben nincsen rend,
addig az ilyen emberek szemetelni fognak.
Ezért szándékozom a környezetvédelmi ható-
ságokhoz fordulni, hátha tudnak segíteni,
tanácsot adni, természetesen az önkormány-
zattal együtt mű ködve” – vonta le a végső
konklúziót Kaló István.

Nézzenek rá a fotókra! Hihetetlen, milyen
lelkület kell ahhoz, hogy bútorokat, fotele-
ket, háztartási eszközöket, veszélyes hulladé-
kokat, széttört játékokat, ruházatot és bármit,
amire már nincs szüksége, ilyen mennyiségű
szemetet képes legyen valaki a természetbe
kidobni, azt megcsúfolni, tönkre tenni. 

Jáki Réka

Fotó: Kaló István

Fotó: Kaló István



Jáki Réka: – Nagytiszteletű Esperes úr, a kiskunlacházi reformá-
tus közösség nem hagyta magára az orosz-ukrán háború elől
hazánkban vagy akár Kiskunlacházán oltalmat találó kárpátaljai
magyarokat és ukrán menekülteket. Hogyan próbáltak segíteni
nekik?

Takaró András: – Ez esztendő február 24-én egy sokkoló hírre
ébredt nemcsak Magyarország, ha nem az egész világ: Oroszország
katonailag megtámadta Uk rajnát. Az első sokk után mindenkiben az
vetődött fel, hogy mi ben tudunk segíteni. Április 27-én, vasárnap dr.
Répás József polgármester úrral a város közösségi oldalán videóban
meghirdettünk egy gyűjtést a menekültek számára, amely a követ-
kező hé ten számomra megrázó eredményt hozott, mert ilyen jellegű
összefogást felekezeti vagy világnézeti hovatartozástól függetlenül
még soha nem éltem át. Kétszer is volt már árvíz Kárpátalján, akkor
is intenzíven megmozdultak a közösségeink, de ilyen méretűre még
nem volt példa. Gyakorlatilag hétfő reggeltől folyamatosan érkeztek
az adományok, amelyeknek mind mennyisége, mind minősége szá-
momra megdöbbentő volt. Az első hét végén, március 5-én el is
szállítottuk ennek az adománynak a jelentős részét a Református
Szeretetszolgálat központi raktárába. Azért oda, mert akkor már
világosan látszott, hogy a szeretetszolgálatok lesznek azok, akik ezt
a legprofibban és célirányozottabban tudják majd felhasználni. Elké-
pesztő volt a megmozdulás mérete! Odavittük, ők pedig tovább szál-
lították elsősorban a magyar-ukrán határra, ahová akkor már töme-
gesen érkeztek egy szál bőrönddel, egy-két kisgyermekkel a mene-
külők. Jellemző volt az első 2-3 hétben, hogy kárpátaljai magyarok
is elindultak – bár akkor még ők nem érezhették a háborúnak azt a
súlyát, mert hiszen valójában katonai esemény még ott ma sem tör-
tént –, mégis kitört a pánik és joggal, féltve férjeiket, fiaikat.

Ennek a rakománynak az értéke megközelítette a 2 millió forintot,
erről rakománylista készült, amit leadtunk Pl. 3000 pelenkát vittünk
el! Nem küldtünk el mindent, mert a tartós élelmiszerek kiszállítá-
sával még várunk. Természetesen, el fogjuk juttatni a beregszászi
szegénykonyhának, akik jelenleg is nem csak az ottani szegények-
nek főznek, hanem több száz menekült ukrán családot is ellátnak,
akik ott vannak elszállásolva. Megvárjuk azt, amikor megcsappan-
nak a készleteik, mert az a tapasztalat: van egy nagy roham, amikor
nem tudnak már ezzel a hatalmas mennyiséggel mit kezdeni, szinte

már raktározni sem tudják, aztán ez egyszer csak elfogy. Ezért a dia-
kónia vezetője arra kért minket, hogy várjunk, ráadásul nagyon sok
szállítmánynak bizonytalan volt a sorsa... Még itt van nálunk, közel
6 mázsa liszt, 4 mázsa cukor és sok egyéb tartós élelmiszer. 

Mindezek mellett közel 1 millió forint is összegyűlt, ebből
700.000 forintot már sikerült eljuttatni a Diakóniai Központba, a
maradék 300.000 forintot pedig folyamatosan felhasználjuk az ide
érkező családok számára, útiköltségre, benzinre. Van egy olyan
ukrán család, akiket folyamatosan támogatunk nem csak élelmisze-
rekkel, ruhával, hanem a beteg gyerekeiknek gyógyszert vettünk.
Ők Mariupolból érkeztek, otthonukat porrá bombázták, az édesapa
gazdasági vállalkozó volt, az édesanya orvos. Nagyon megszerettek
itt Kiskunlacházán, és bár volt lehetőségük továbbmenni, mégis azt
mondták, inkább maradnának velünk. Valószínűleg, hogy az a sze-
retet, gondoskodás, segítség, amivel itt találkoztak megfogta a lel-
küket, hogy nem menekültként néztünk rájuk, hanem egy mindenét
elvesztett családra, akiknek megpróbálunk az újrakezdésben segíte-
ni az anyagi erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten.

– Ennek az egyházközségnek immár 29 éve vezetője. Azt gondol-
ja, hogy az Ön személyét övező tisztelet miatt és a közösséget össze-
tartó ereje miatt is volt ekkora segítőkészség az emberekben, hozzá-
járult ahhoz, hogy ekkora megmozdulást eredményezett?

– Én azt gondolom, hogy ennek a kulcsa a nagyon tisztességes
elszámolás. Voltak, akik azért jöttek most is segíteni, mert már
nyújtottak támogatást az első és a második árvíz alatt is és azt
mondták, hogy számukra fontos, hogy ha én fogom ezt az ado-
mánygyűjtést intézni, akkor biztosan jó helyre megy, és nekem ez
végtelenül jólesett. Én erre nagyon ügyelek. Mert ezt a bizalmat
elnyertem és minden egyes ilyen megmozdulás alatt és után a leg-
korrektebben és legalaposabban beszámolok, fényképekkel, ada-
tokkal akár A Mi Újságunkban, akár az egyházi lapunkban, hogy
valóban odaérkeztek a felajánlások, ahol a legnagyobb szükség
volt rájuk. Azt gondolom, hogy ezt csak így szabad csinálni.

– Ön jelen van a város egyéb, nem egyházi, hanem más jelentős
eseményein, nemzeti ünnepein, ami a közösségnek fontos, pl. Hősök
napja, Trianoni megemlékezés stb. Valószínű ezért is érdemelte ki a
Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetését,

Büszkeségeink
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Beszélgetés Takaró Andrással, a Kiskunlacházi
Református Egyházközség lelkipásztorával, 

a Délpesti Református Egyházmegye esperesével



amelyet 2020. augusztus 20-án kapott – akkor adtunk is hírt már
erről az eseményről –, ami gyakorlatilag a polgárok által kapható
legmagasabb „világi elismerés”. Efölött már csak a nagykereszt
következik, amely kormányfőknek, tudósoknak adható. Hogy érintet-
te Önt?

– Nagyon meglepett, talán éppen azért, mert valóban ez nem
egyházi, hanem világi előterjesztés volt, amit miniszterek tehet-
nek meg a köztársasági elnök felé, de azóta sem tudom ki terjesz-
tett fel. Jobb is így. Valószínűleg látták a munkámat akár egyház-
kormányzóként, akár Kiskunlacháza életében, akár az ország
egyik legnagyobb egyházmegyéjében, a Délpesti Egyházmegyé-
ben harmadszor megválasztott esperesként. Emellett sokadszorra
ismét megválasztottak a Magyar Református Egyház Zsinatának
tagjává is, ez egy választott tisztség. Ezentúl 2021-ben Balog
Zoltán püspök javaslatára megválasztottak a Dunamelléki Egy-
házkerület püspöki főtanácsosának is. Talán mindezen feladataim
miatt valaki úgy gondolta, hogy engem ez a kitüntetés megillet,
ami megrendítően valóban jólesett. Magam is azt látom, ha vala-
melyik gyülekezetben beiktatok, szentelek, átadok valamit, akkor
mindig mindenkinek mindent megköszönünk, csak éppen a lelki-
pásztor valahogy mindig kimarad, aki pedig lehet a pályázatot
írta, vagy a legtöbbet dolgozott. Ez a református alapvető identi-
tásunkból is fakadhat, hiszen „Egyedül Istené a dicsőség” – „Soli
Deo Gloria”. De azért jólesik, ha valaki megköszöni a munkán-
kat, ezért így éltem ezt az elismerést meg.

– Nyilván a közösség számára is büszkeség, hogy ilyen lelki-
pásztora van. Azt gondolom, hogy ez bár egyéni teljesítmény, de
elhangzik az elismerésnél, hogy Kiskunlacháza lelkipásztora és
nem véletlen, hogy Ön 29 éve itt áll a kiskunlacházi református
gyülekezet élén.

– Igen, az idő múlásának az is a jele, hogy sok-sok olyan kon-
firmáló gyermek lesz az idén is, akiknek a szüleit is már magam
konfirmáltam. Ehhez nyilván kell az én személyiségem, karakte-
rem, de kell hozzá egy kiváló presbitérium, egy családias hangu-
latban élő gyülekezeti közösség, rétegközösségek: énekkar, ifik
stb. Mert ha ezek jól megtalálják egymással a hangot, akkor tény-
leg jó itt református lelkipásztornak lenni és remélem, hogy itt jó
református egyháztagnak, gyülekezeti tagnak is lenni.

Nekem a lelkészi küldetésem vezérmotívuma az, hogy egy
rideg vallásos közösség helyett, aki bejön hozzánk az egy csalá-
dias szerető lelkületbe érkezzen, ahová jó jönni, szeret jönni és
nem kényszerből teszi. Ha van valami, amire biztos az Úristen
ráadta az áldását, akkor az ez a bensőséges, családias együttlét,
ahol a fiatalok egy asztalhoz ülnek a 80 éves öreg presbiterrel,
ahol több napos alkalmakat, kirándulásokat szervezünk, mert sze-
rintem ebben az eldurvuló és minden pozitívumát elvesztő világ-
ban ez egy különleges adomány, hogy van ilyen hely az életünk-
ben.

– Ebben a világban, ahol olyan könnyű hatások alá kerülni,
eltévelyedni, mit üzenne most az újság hasábjain nem csak a gyü-
lekezete tagjainak, akik azért hallják Önt rendszeresen a temp-
lomban, hanem a kiskunlacházi polgároknak, akik a kezükbe ve -
szik ezt az újságot?

– Nekünk egy dolgunk van: Jézus Krisztusról bizonyságot
tenni. Ő a Békesség Fejedelme. Nagypénteken mindannyiunk bű -
néért meghalt a kereszten és húsvét reggelén legyőzte a halált. Ez
az egyetlen Igazság ezen a Földön. Jézus mondja: „Én vagyok út,
az igazság és az élet. Aki hisz énbennem, az örökké él!” Ez az egy,
ami számomra örök, igaz és  küldetés, ezt hirdetni, mindaddig,
amíg az Úristen erre időt és életet ad.

Jáki Réka
Fotók: Takaró Csenge

Büszkeségeink – Köszönetnyilvánítás – Helyreigazítás

2022. MÁJUS <<  A MI ÚJSÁGUNK 13

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

DR. VASS FERENC

temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal 
és mindenkinek, akik őszinte együttérzésükkel osztoztak 

fájdalmunkban.
A gyászoló család 

Dr. Vass Lucia, fia Szabolcs és menye Nikolett

Helyreigazítás
Az A Mi Újságunk áprilisi számában a 6. oldalon a Kis kun lacháza

Város Fúvószenekara nőnapi hangversenyt adott című cikk ben kima-
radt Horák Roland dobos neve, aki testvérével együtt Horák Attilával
együtt vett részt a koncerten és ajándékozták meg a nézőket fergete-
ges, vidám dobszólójukkal is.

Szintén kimaradt a 8-9. oldalon megjelenő március 15-ei ün nep -
ségről való beszámolóból az ünnepség felkészítő tanárainak névsorá-
ból Klinger Attila tanár úr neve, aki az ünnepi előadáson is jelen volt
és az iskolások számára előtte előadott műsor végén igazgató úr fel is
szólította a színpadra. Az érintettektől szíves elnézést kérünk. 

(A szerkesztőség)



Legszebb konyhakert – Felhívás
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Legszebb konyhakert – Jelentkezési lap
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A Kiskunlacházi Általános Iskola eseményei
A magyar költészet napja

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-
én, József Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalomból
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, író-
olvasó találkozókkal és versmondó versenyekkel tisztelegünk a
magyar költészet előtt. A Munkácsy téri iskola felső tagozatának
énekkara is megemlékezett e jeles napról. Műsorukban József Attila
versek hangzottak el prózai és megzenésített formában. A műsorban
közreműködött Szabó Zoé és Farkas Dorka, verset mondott Palkó
Lana és Wudi Hanna, furulyán kísért Bak Zsófia. A műsort összeál-
lította és a gyerekeket felkészítette Bőcze Bernadett tanárnő.

Bőcze Bernadett

Visegrádon jártunk

A Lázár Ervin Program szervezésében az ötödik évfolyam tanu-
lói Visegrádra kirándultak a tavaszi szünetet megelőző napon. 

A visegrádi királyi palota nagytermében kezdődött a program,
ahol tanulóink egy animációs filmből megismerték a visegrádi vár
történetét, majd egy mesejáték segítségével időutazást tettek Mátyás
udvarában. Ezt követően idegenvezető kalauzolta végig a palotán
csoportunkat, majd egyedül is bolyoghatott mindenki az ódon falak
között. A látogatás fénypontja a Salamon toronyban tartott lovagi
torna volt, íjazás, nyilazás, sólyomröptetés kápráztatta el a csoportot.
Visegrádon járva a bobozás és a NagyviIlám-Kilátó sem hagyható ki.

A kirándulásról így vallottak a
gyerekek: „A kirándulás tetszett
na gyon, főleg a bobozás, meg iga -
zából minden nagyon jó volt. Jövő-
re is elmehetnénk.” „Nekem a lo va -
gi torna tetszett, mert bemutatták a
régi hagyományokat, a másik pedig
a bobozás. A bobozás azért tetszett,
mert valami újat próbáltam ki.”
„Nekem nagyon tetszett a kirándulás, főleg a bobozás, de a lovagi
torna és a várlátogatás is nagyon jó volt! Köszönjük szépen ezt a
csodálatos napot!” 

Gulyásné Gál Katalin, Emődi Krisztina osztályfőnök

3 D nyomtatás

Ebben a tanévben is bekapcsolódott iskolánk a digitális témahét
programsorozatba. A hét kiemelt eseménye a 3 D nyomtatást bemu-
tató előadás volt.

Április 6-án, a 3DPrint Kft. előadásain vettek részt a felső tago-
zatos diákok, ahol a 3D-s nyomtatás érdekességeivel ismerkedtek
meg. Láthattak 3D-s nyomtatóval készített hajót, házat, megfoghat-
ták az előadás alatt készített tárgyakat.

Az előadás közben tanulóink megfigyelhették a gyakorlatban is,
hogy hogyan működik egy 3D-s nyomtató. Tanúi lehettek, hogy ho -
gyan készül egy kisebb tárgy, hogyan lehet egy embert 3 D-szken-
nerrel beszkennelni.

A nyomtatás technikai megvalósításának rejtelmeiről, a nyomta-
tók fizikai működéséről, valamint a hardverfelépítés bonyolultságá-
ról Havasi Attila mesélt érdekes dolgokat. 

A nyomtatásnál felhasznált anyagok fontosabb tulajdonságaival
kapcsoltban hangsúlyozta, hogy a sok technikai feltételnek való
megfelelés mellett (keménység, rugalmasság), többek között termé-
szetbarát anyagoknak is kell lenniük.

Tanulóink bepillantást nyerhettek a jövő technológiájába, ízelítőt
kaphattak a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségekről.

Gulyásné Gál Katalin munkaközösség-vezető

Simonyi-verseny

A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírás verseny
1. fordulóját 2022. március 23-án és 24-én szervezték digitális for-
mában. Iskolánkból több tanuló is részt vett a versenyen. Az 5. és a
6. évfolyamosok 23-án, a 7. és a 8. évfolyamosok 24-én oldották
meg a versenyfeladatokat. Újdonság volt a versenyen a digitalizált
feladatlap. A tanulók gyakorló órákat is kaptak a verseny szervezői-
től, hogy ismerkedjenek a felülettel. A résztvevő tanulók közül ket-
ten (Bölcskei Dóra 5.a és Kovács Daniella 8.c osztályos tanulók)
jutottak tovább a verseny második fordulójába. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk! Emődi Krisztina 

Weöres Sándor Napok

Iskolánk 4 tanulója 2022. április 8-án versmondó versenyen vett
részt Tökölön a Weöres Sándor Napok keretében megrendezett vers-
mondó, prózamondó- és rajzversenyen. Résztvevő tanulóink a kö -
vetkezők voltak: Farkas Dorka 5. a, Szabó Zoé 5.b, Tornyos Marcell
8.a és Varga Szonja 8.c osztályos tanulók. A versmondó versenyre
mindannyian egy-egy Weöres Sándor verssel készültek. Tanulóink
közül a legjobb helyezést Varga Szonja második helyezést ért el.

Emődi Krisztina 
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Digitális témahét

Az idén országosan hetedik alkalommal megrendezésre kerülő
digitális témahét célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott pro-
jektpedagógia és innovatív pedagógiai módszerek terjesztésén
keresztül

• fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, segítse a 21. száza-
di képességek fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek
terjesztését;

• segítse a digitális írástudással és digitális gyermekvédelemmel
kapcsolatos ajánlásokat és támogatási formákat közvetíteni a diákok,
szülők és pedagógusok felé egyaránt.

A Kiskunlacházi Általános Iskolában is igyekeztünk ennek a pro-
jekthétnek és feladatainak is eleget tenni a Vörösmarty utcai telephe-
lyen. A diákok többféle feladat segítségével merülhettek el a digitá-
lis tér világában.  Kollégámmal, Lackó Bálinttal készítettünk digitá-
lis feladatokat a Padlet segítségével, melyet a diákok önállóan tudtak
megoldani laptop vagy akár mobiltelefon segítségével.

Magyarné Baranya Zsanett

„Sulikóstoló”
Nagy érdeklődés övezte „sulikóstoló” programjainkat, amit tisz -

telettel köszönünk a leendő elsős szülőknek.
2022. április 11-én és 12-én „sulikóstoló” programunkra közel 60

óvodás látogatott el szüleivel a Gárdonyi és a Vörösmarty utcai
feladatellátási helyre, hogy részt vegyenek a leendő elsős tanítók fog-
lalkozásain. A tanító nénik változatos feladatokkal várták az érdek-
lődő nagycsoportos óvodásokat. A gyerekek nagyon élvezték a
mesés együttlétet, hisz verssel, zenével, tánccal, sporttal, kézműves
foglalkozásokkal fogadtuk őket.

Várjuk leendő diákjainkat a szeptemberi tanévkezdéskor!
Varsányi Erzsébet intézményvezető-helyettes

Az első fecske...

15 éve iskolánk nagy hangsúlyt
helyez az angol nyelv oktatásá ra.
A nyelv iránt érdeklődő és szorgal-
mas diákjaink heti három kötelező
tanóra mellett még két óra szakkö-
ri foglalkozás keretében tanulhat-
ják ezt a nagyon fontos idegen
nyelvet. Legjobbjaink a nyolcadik
év végén sikeres alapfokú, az utób-
bi két évben pedig néhány tanuló
sikeres középfokú nyelvvizsgát is
szerzett. Idén azonban átléptünk
egy újabb ha tárt. Nagy Jázmin,

iskolánk 8.c. osztályos tanulója – iskolánk történetében elsőként,
de reményeink szerint nem utolsóként – sikeres FELSŐFOKÚ
komplex nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből.

Jázmin szorgalma, kitartása és folyamatos tanulása tehát
meghozta a sikert, amelyhez nagyon sok szeretettel gratulálunk! 

Szép volt Jázmin! Nagyon büszkék vagyunk rád!
Horváth Attila osztályfőnök

Akikre  büszkék  vagyunk

XXV. Sebestyén
Ádám Kárpát-medencei

bukovinai székely 
mesemondó verseny

2022. április 9-én 25. alka-
lommal rendezték meg Ka kas-
don a székely mesemondó ver-
senyt. Országhatáron túlról, és
az ország számos pontjáról ér -
keztek versenyzők. Teltház, derű, jókedv, színvonalas me -
semondók –5 évestől 70 éves korig –vettek részt a meg-
mérettetésen. A zsűri kategóriánként négy mesemondót
juttatott a délutáni döntőbe, ahol az összes zsűritag és a
nagyközönség hallgatta meg őket. Iskolánk tanulója,
Wéber Janka 3.c osztályos tanuló a kicsik kategóriájában
I. helyezést ért el. A zsűri elnöke már a mesemondása után
hátrafordult a közönség felé, és ezt mondta: „Ha tőlem
megkérdezik, hogy kell mesét mondani, hát így!”

Gratulálunk az eredményes szerepléshez, iskolánk hír-
nevének öregbítéséhez!

Varsányi Erzsébet intézményvezető-helyettes
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ZÁLOGHÁZ és ÉKSZERBOLT
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 235.

Tel.: 24-432-087, 70-408-7477

MEGBÍZHATÓSÁG, SZAKÉRTELEM,  KORREKT ÁRAK

ARANYÉKSZEREK ELZÁLOGOSÍTÁSA

TÖRT ARANY ÉS TÖRT EZÜST FELVÁSÁRLÁSA

ARANY-EZÜST ÉKSZEREK ÉS AJÁNDÉKUTALVÁNY

ÉRTÉKESÍTÉSE

Üdvözöllek!

Négy lehetőséggel kereslek meg!

1., Vásárolj tőlem Avon termékeket, amit egyeztetés után
házhoz viszek, átadáskor kell kifizetned, ajándékba új
katalógust, termékmintákat, ajándékterméket kapsz!

2., Vásárolj regisztrációval közvetlenül az Avontól (kérd tő -
lem vásárlói törzsszámodat) 10-45% kedvezmény, extra
akciók várnak rád minden hónapban. Nincs kötelező ren-
delés sem időben, sem összegben.

3., Ha azt szeretnéd, hogy a termékeid árát te magad ke -
resd meg, netán + jövedelemre szeretnél szert tenni,
szolgáld ki a termékekkel a rokonaidat, barátaidat, kör-
nyezetedben élő ismerőseidet!

4., Építs csapatot, légy Avon koordinátor, ami fix 35%-os
haszonnal jár minden termékre, ösztönzők teljesítése
utáni jutalék, csapatforgalom utáni „fizetés” , konferenci-
ákon és utazásokon való részvétel.

Ha felkeltette az érdeklődésedet bármelyik lehetőség,

keress bizalommal további információért.

Némedi-Tóth Zsuzsanna AVON tanácsadó/koordinátor
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