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„ Mi n d e n  b e c s ü le t e s  s z í v n e k  l e g s z e n t ebb  a  ho n. ” Széchenyi István

Tisztel t
Lakiteleki Lakosok!

Közeledik március 15-e, az 1848-49. évi 
forradalom és szabadságharc évfordulója. 
A nemzeti ünnepet az idén is megünnepeljük. 
Az ünnepi programokra március 15-én,

csütörtökön kerül sor.

A NAP PROGRAMJA:
930-kor: A Képviselõ-testület ünnepi ülése.

Ennek keretében testvértelepülési megállapodás
aláírása a délvidéki Horgos településsel.

Helyszín:  Önkormányzat  házasságkötõ terme

1000 órakor: Március 15-i ünnepség.
Az ünnepség keretében többek között 

az alábbi eseményekre kerül sor:

– Muraközy János Honvéd Hagyomány-õrzõ és
Lövész Egylet tagjainak  bemutatkozása és
ünnepélyes eskütétele (az Egylet tagjai a lakiteleki isko-
la felsõ tagozatos tanulói);

– állampolgársági eskütétel;
– Petõfi-szobor felavatása az 1848-as kopjafa mel-
lett (a  szobor Máté István és Lantos Györgyi alkotása, a
Lakiteleki Népfõiskola adománya).

A rendezvényt megtiszteli jelenlétével és a Petõfi-szobor
avatásánál ünnepi beszédet mond Lezsák Sándor ország-
gyûlési képviselõnk, az országgyûlés alelnöke.
– Ünnepi beszédet mond: Fodor Lajos vezérezredes,
a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára

Helyszín:  Templom park.

1730-kor: – Kopjafaavatás
a Mûvelõdési Ház elõtti parkban.

– Kitüntetõ díjak átadása.
Helyszín:  Mûvelõdés i  Ház e lõ t t i  park

1800órakor: A Lakiteleki Színjátszókör elõadása
(Hyppolit, a lakáj címû mû átdolgozott, színpadi változata).

Jegyek – a rendelkezésre álló férõhelyek erejéig – 
1700 órától a helyszínen vásárolhatók.

Helyszín:  Mûvelõdés i  Ház

Kérem, részvéte lükkel  t isz te l jék  meg 
nemzet i  ünnepünket!

Tisztelettel:  Felföldi Zoltán polgármester

Ismét gyászolunk, 
Kiss Béláné tanítónõt...
„Hiszek abban, hogy az embernek van egy

magasabb küldetése, amit rábíztak. Értéknek
azt tartom, ami ebbõl a világból olyan dolgot
tud felmutatni, amely a bármikor érkezõ
elmúlás pillanatával együtt nem enyészik el. Hiszem, hogy van, ami
túléli az embert... Lehet, hogy egy mondata, lehet, hogy egy
megérintõ sugallata, ami egy másik emberben megfogan...“  

Drága Erzsike! Jókai Anna szavait idéztem közénk, hiszen Te
nagyon sok ember életét érintetted meg úgy, hogy ennek talán
nincsenek is mindnyájan tudatában. Nehéz szívvel állunk itt, fáj-
dalmas a búcsú…  Reménykedtünk. Reménykedtünk, hogy
meggyógyulsz, hogy köztünk maradsz még… Beszélgethetünk,
tanácsokat adhatsz a fiatalabbaknak, visszatérhetsz családod
körébe. Próbáltunk erõt önteni beléd, további küzdelemre buzdí-
tani, mi kollégáid, s fõképpen azok, akik mindvégig szeretõ
támaszaid voltak: egyetlen leányod, az unokák, a dédunokák.
Megfáradt  tested azonban feladta a harcot, beletörõdött  a
megváltoztathatatlanba. Pár nappal a vég elõtt, mikor utoljára
beszéltünk, még mosolyogni is próbáltál, emlékeket idéztél,
mások hogyléte felõl érdeklõdtél… Ma már hiányod elevenít fájó
emlékeket… Emlékszem, a csendes büszkeségre, ahogyan
szeretteidrõl szóltál, az örömre, hogy még a dédunokád is tanít-
gathattad délutánonként. Hiszen ez volt az életed! A család és a
tanítás!A tanítás, annak minden kínjával és gyönyörûségével.
Hitvallásod volt, hogy tanítónak, „lámpásnak“ lenni küldetést jelent.

Beteljesítetted küldetésedet… Sok-sok tanítványod õrzi szavai-
dat, pillantásodat, a Te mozdulataidra, mondataidra, a szemed
egyetlen rezdülésébõl is értõ diákok sora emlékezik. Nemcsak
családodban, a Téged szeretve tisztelõ szülõkben, de bennük is
élsz tovább. Nem volt könnyû utad!  47 évet töltöttél tanítói pályán!
47 esztendõ! Ebbõl 7 Nyárlõrincen, 40 Lakiteleken telt. Mennyi
minden rejtezik a számok mögött! Családi örömök, elismerések,
kitüntetések, bánatok, mûtétek, szeretett párod elvesztése…

1995-ben nyugdíjba mentél ugyan, de a visszahívó szó azonnal
munkára készen talált. Nyugdíjasként is azt vártuk Tõled: „Erzsike
majd ráncba szedi ezt az osztályt is, mint a többit!“ Így is történt.
A következetesség, a régi tanítói felfogás – rendre, az idõsebb
tiszteletére, becsületre, fegyelemre kell nevelni a gyerekeket, meg
kell tanítani õket írni-olvasni-számolni – mindvégig  eredményre
vezetett. (...)… Sorjáznak az emlékek… Ez a  lámpás azonban itt,
a földön kialudt, fényét  immár az örök égi osztályokra ontja...

Drága Erzsike! Iskolánk valamennyi munkatársa és a
tanítványok  nevében mondok istenhozzádot Neked!

Wass Albert  szavaiból erõt merítve búcsúzom: „…Itt maradsz
te…  ezután is. Csak nem láthatnak többé az emberek...Te hint-
ed éjszaka a harmatot a fûre, és te rázod le a fák leveleit õsszel.
És amikor az elsõ virág kinyílik az erdõn, ott állsz majd mellette
és megfested szirmait."

Nyugodj békében!                                       Harmatos Áronné

Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végbõl van az élet.

Arasznyi kis idõ csak,
mely ajtódig vezet.
De elõre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.

Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát.
Derût és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó tûz meg nem éget.

Gõgbõl és gyûlöletbõl
mindent, mit föltalált:
vedd ki Uram kezébõl
a keserû pohárt.

Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi vi lágot
szebbre és igazabbra.

Hogy törvények közt az elsõ
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.

Az igazság elõtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.

És legyen egy akol.
És egy legyen a pásztor.
Növelj pásztorbotot
virágzó rózsafából.

S ha mindeneket szépen
elrendeztél ekképpen:
a népek közt, Uram
nekem is van egy népem.

Ha érdemét kegyednek
a szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
szent jussa, mint e népnek.

Mások bûnéért is
õt verte ostorod.
Sok súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott.

Legjobb fiait vitte
mindég a Golgotára
s jótettének soha,
csak bûnének volt ára.

Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.

Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!

Bár megtagadta tõlem
a békét s kenyeret:
engem sújtasz, Uram,
amikor õt vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Atti la nemzetét.

Adj békés aratást
sok vérvetés nyomán.
Nyugodjék meg kezed
gondverte otthonán.

(...)

Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.

(Bajorerdõ, 1947)

Február 24-én pénteken 17 órakor lesz a 2012. évi falugyûlés a mûvházban, mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Wass Albert – Fohász a hazáért



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Kozma Dániel Kálmán (Csanádi Andrea)
Kakó Bence Enzo (Juhos Szilvia)
Polyák Renáta (Nagy Anikó)
Török Nándor (Kis Beáta)
Mócza Réka (Tombácz Edit)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:
AKÓCSI JÁNOSNÉ NOVÁK ROZÁLIA (1919)
JAKUTS ISTVÁNNÉ BARANYI MÁRIA (1938)
PRÓGLI FERENCNÉ KOVÁCS ILONA (1954)
KISS BÉLÁNÉ KOCSIS ERZSÉBET (1939)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
VÖRÖS ORSOLYA és LIPÓCZI ATTILA CSABA

LOVAS KATALIN és CZÍMER ZSOLT

Sok boldogságot kívánunk!

LAKITELEKI    ÚJSÁG február2. oldal

A polgárõrség hírei
Szerkeszti: Török Nándor elnök

30/531-65-18
Tisztelt lakitelekiek!

Értesítjük Önöket, hogy ezen túl a helyi
Polgárõrség minden hónapban hírt ad az
egyesületi tevékenységrõl, jelentkezik friss
közbiztonsági hírekkel, információkkal.

Aktualitás: Felhívjuk a telephellyel rendelkezõ
lakitelekiek figyelmét, hogy az utóbbi idõben
megszaporodtak az üzemanyaglopások, ezért a
bûnözés megelõzése érdekében nagyobb men-
nyiségû üzemanyagot egy helyen ne tároljanak,
illetve azt fokozottan zárják el.

A polgárõrök minden éjjel, saját szabadidejüket
feláldozva próbálják óvni Lakitelek bel- és kül-
területi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi
szórakozóhelyek környékén a közbiztonság fen-
ntartását.
Amint már értesülhettek, a tavalyi évben a pol-
gárõrség újabb színfolttal bõvült, a külterületi
részen lovasaink járõröznek rendszeresen bûn-
megelõzési céllal. 

A Polgárõrség szívesen veszi a helyi lakosok,
vállalkozók támogatását, legyen az anyagi vagy
tárgyi felajánlás. A felajánlásokat a Polgárõrség
hatékonyabb mûködésére, valamint a szolgálati
gépjármû karbantartására fordítja.

A Polgárõrséget Ön is támogathat-
ja adója 1%-ával – a Lakitelek

Közbiztonságáért Alapítványon keresztül,
melynek adószáma: 18341388-1-03

Köszönjük támogatásukat!
w w w

A lovas polgárõrök is rendszere-
sen beszámolnak a jövõben az
egyesületi tevékenységükrõl.

Röviden, címszavakkal visszaemlékezve a
lovas tagozat elsõ évére, a 2011. évi
eseményekre:
Tavasszal a helyi önkormányzat használatra
átengedett egy lovas pályának megfelelõ
területet, amelynek környékének árnyékoló
fásítását a lovasok – önerõbõl és a Megyei
Polgárõr Szövetség támogatásával – két alkalom-
mal is elvégezték. Júniusban a tagok saját erõbõl
a kezdõ lovasok és lovak képzését segítõ
körkarámot építettek. Július 08-10. napjain a
Széna-Szalma rendezvény biztosításában, míg
július 15-17-én az ópusztaszeri Nyeregszemlén
vettek részt lovasaink, majd augusztus hónapban
az I. Tõserdei Lovasnapon zászlókkal vonultak fel
és egy kisebb bemutató lovaglást is elõadtak. Még
ebben a hónapban egyik éjjel több órán át vettek
részt eltûnt személy keresésében is a gyalogos
polgárõrökkel együtt. Az augusztus 20-i helyi
ünnepség nyitó számaként a lovas tagozat fél órás
zenés, lovas mûsort mutatott be, míg a honosítási
ünnepség biztosításában 10 lovas, az október 23-i
ünnepségen 6 lovas járõrünk vett részt. 

2012. évben továbbra is állunk a lakosság ren-
delkezésére, abban a reményben, hogy a lovak
szeretetét és napi használatát ismét meghono-
síthatjuk település életében.

Rácz Adrienn lovas tagozatvezetõ

Kedves Betegek!
w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje egy ideig – a beázás miatt – az
Egészségházban, a volt fogorvosi rende-
lõben fogadja Önöket az alábbi idõpontokban:
Hétfõn: 1230-1530-ig (a hétfõi zsúfoltság elkerülése
miatt, hiszen két körzet betege egy váróteremben hét-
fõn..., nem egészséges).

A többi nap változatlan:
kedd: 1300 – 1530-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Kalocsa doktor csütörtökönként rendel
délután, 1300-tól 1530 óráig; a többi napon délelõtt.

w A LABORBAN: február 22-én és 29-én
(szerdák) az új fogorvosi rendelõben lesz a vérvétel,

!!! március 5-tõl a vérvétel napja HÉTFÕ!!!
lesz változatlan idõpontban (fél 7- 9-ig) a

korábbi helyen (vagyis a régi fogorvosi, illetve
az ideiglenes háziorvosi rendelõben.)

Lakitelek, Tiszaalpár, Tiszaug, Szentkirály – 2008. május 1.
óta az ügyeleti ellátást az Emergency Service Kft. biztosítja,
központi ügyelet formájában. A központi ügyelet az érintett
települések lakosságának folyamatos vagy meghatározott
idõben történõ alapellátási szintû sürgõsségi ellátása, az
adott területet ellátó mentõszolgálattal együttmûködve.

Az ügyeleti ellátás módja: ellátás a rendelõben, (helyszíni
ellátás) mentés.

A rendelõbe érkezõ hívásokat az ügyeletes nõvér fogadja.
Helyszíni ellátás csak a súlyos állapot, vagy mozgáskorlátozott
betegnél történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szem-
pontból nem megengedhetõ gyakorlat! Az ellátandó terület
nagyságát figyelembe véve egy hívás akár 1-1,5 órát is igénybe
vehet. Az indokolatlan házhoz hívások tehát súlyosan veszé-
lyeztetik a valóban rászoruló betegek ellátását! Amennyiben
egyértelmûen hirtelen kialakuló súlyos tünetek, sérülés, bal-
eset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti a men-
tõszolgálathoz, a 104-es segélyhívó számon keresztül. Ez a
szám bármikor használható, a mentésvezetõ dönt a mentõko-
csi indításáról vagy a feladat átadásáról az ügyeletnek.

Az ügyeleti ellátás érvényes TAJ kártyával vehetõ igénybe!
Házhoz történõ hívásnál telefonon keresztül történik az

igény bejelentése. Készséggel ad az ügyelet telefonon
keresztül egészséggel kapcsolatos kérdések, problémák
esetén tanácsot is.

Telefonos bejelentés során a nõvér vagy az orvos a beje-
lentõnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével,
a betegség kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolat-
ban. Kérjük, ne vegyék ezt idõpocsékolásnak, ezek az infor-

mációk alapvetõen szükségesek
ahhoz, hogy minden beteg az állapotá-
nak megfelelõen, mihamarabb ellátás-
ra kerüljön. A bejelentõ együttmûködése, türelme
alapvetõ feltétele a szakszerû ellátásnak. Szükséges
információk: a beteg neve, életkora, tartózkodási helye, a
beteg a vagy a bejelentõ telefonszáma, a beteg panaszai.

A betegellátás sorrendje: ügyeleti idõben a betegellátás
úgynevezett sürgõsségi sorrendben történik! A sorrend felál-
lítása az ügyeletes orvos feladata. Mindig a legsúlyosabb
állapotú beteg kerül következõként ellátásra, akár a ren-
delõben, akár otthon tartózkodik. Elõfordulhat, hogy a ren-
delõben több beteg várakozik, az orvosnak mégis ki kell
mennie házhoz híváshoz-hívásokhoz. Ez hosszabb idejû
várakozást eredményezhet a rendelõben. Ha a rendelõben
megjelenõ betegek száma nagy, hosszabb várakozási idõ a
házhoz hívásnál fordulhat elõ. Célszerû rendelõbe indulás
elõtt telefonon érdeklõdni, hogy rendelõi feladatot vagy hívást
lát el az orvos. (Gyakorlati példa: a lázas gyermek lázát otthon
csillapítsuk, mérjük vissza a hõmérsékletét, kérdezzük meg a
rendelõbe indulás elõtt, van-e benn orvos, ill. mikor várható.)

Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi ren-
delést! A betegnek azt javasoljuk, hogy panaszaik jelent-
kezésekor mihamarabb, lehetõleg rendelési idõben for-
duljanak háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai sza-
kaszában meg lehessen kezdeni a részletes kivizsgálást és
gyógykezelést. Folytatjuk…

„Az igazi angyalt a kedélyérõl lehet megismerni. Lényébõl
szüntelenül árad valami megmagyarázhatatlan derû."

(Müller Péter)

A mosolygós Szabó Misa
bácsit sok ember ismerte a
faluban. Életének 93. évében
távozott el közülünk. Irigylésre
méltó derûvel élte az életet,
mindenkihez volt egy-két
kedves szava. Fiatalokat

megszégyenítõen tudott dolgozni Lakitelekért, a
nyugdíjasokért. Rajongott a gyerekekért is.
Segítõkészsége határtalan volt. Megadatott neki,
hogy szép csendben, méltósággal távozhatott. 
Jó ember volt.  Nyugodjék békében!

1%

„A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, kik szeretnek Titeket.“

Kökény Istvánné Csúsz Ilona 7 éve, hogy
eltávozott; Kökény István pedig kettõ.

Fájó szívvel és nagy szeretettel emlékezik rájuk a
szeretõ család minden tagja.

Lakitelek új hírportálja!

www.lakitelekma.hu

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYELETI  ELLÁTÁSRÓL – 1. RÉSZ

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063
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„KEMÉNY DIÓ“ – beszélgetés Felföldi Zoltán polgármester úrral

MOTTÓ: Képviselõként ugyanaz a cél vezérli mind-
annyiunk munkáját: szolgálni Lakiteleket,  és az ott
élõk érdekében a lehetõ legjobb döntést hozni.
Olykor fájdalmas döntésekkel. A problémákat meg
kell oldani, mégpedig nekünk, lakitelekieknek! Csak
egymásra számíthatunk! Csak az vezet eredményre,
ha átbeszéljük a dolgokat, megosztjuk a gondokat, s

együtt találjuk ki, mi  a legjobb. Persze, hogy nem tudunk 4500-an egy asztal-
hoz leülni! Ezért vannak a „nép küldöttei“, a képviselõk, hogy tudásuk leg-
javával a lakosság érdekét képviseljék. Egyformán ható döntés nincs, sajnos
valakiknek az érdekei mindig sérülnek. Épp ezért nehéz jó döntést hozni…

– Kemény telünk volt februárban. Lépten-nyomon azt hallhattuk már január
közepén, hogy jön a szibériai tél,  ilyen-olyan katasztrófavédelmi fokozat alatt
állunk, s mégis azt tapasztaltuk, hogy nem készültünk fel rá eléggé.
Megérkezett az évek óta nem tapasztalt hómennyiség, s a kemény fagy is rég
tartott ilyen hosszú ideig. Nagyon sokan kerestek fel engem is, képviselõ-tár-
saimat is, de Polgármester urat is azzal az emberek, hogy nem tartják megfe-
lelõek a hóeltakarítást. Kritika érte a síkosságmentesítést is. Kifogásolták,
hogy nincs rendesen elkotorva az út, csak sokára, és csak az utcák keresz-
tezõdéseiben szórták meg homokkal a csúszós utat. Szerencsére baleset nem
történt. De többen felvetették, ha lett volna, annak költsége sokkal többe kerül,
mint a hóeltakarítás, vagy a homokszórás! Miért volt ilyen elégtelen a hóelta-
karítás és a síkosságmentesítés? Valóban ennyire nem készültünk volna föl a télre?
– Sokszor hallottunk az elmúlt hetekben a rendkívüli idõjárásról. Én azt gondo-
lom, nem februárban volt rendkívüli az idõjárás, hanem januárban, amikor plusz
15 Celsius fokos hõmérsékleteket mértünk. Februárban egyszerûen téli idõjárás
volt, mindennel, ami a téli idõjáráshoz hozzátartozik: hóval, faggyal. A 30 cm-es
havat nem nevezném rendkívülinek.

Nem akarom persze megkerülni a kérdést. Valóban sok kritika érte az Önko-
rmányzatot a hóeltakarítással kapcsolatban, de a hóeltakarítás és a síkosság-
mentesítés nem azért volt olyan, amilyen, mert az Önkormányzat nem volt
felkészülve a télre, hanem azért, mert tudatosan így végeztük. Leszögeztünk
néhány alapelvet és ahhoz tartottuk magunkat. Ezek a következõk voltak:
1. Az önkormányzati fenntartású utakon biztosítani kell a közlekedést. 
2. A közlekedés biztosítása azt jelenti, hogy járhatatlan utak nem lehetnek, de
nem azt, hogy nyári, száraz útviszonyokat teremtünk. 
3. Közpénzbõl csak közterületen takarítunk, a tanyabejárók, magánutak,
udvarok, telephelyek takarításáról a tulajdonosoknak kell gondoskodnia.
4. A hóeltakarítást költségtakarékosan kell megoldani.

2011. november 3-ai ülésén a Képviselõ-testület határozatot hozott a téli
síkosság mentesítésre való felkészülésrõl, és négy különbözõ kategóriába
sorolta a település útjait. A hóeltakarítás és a síkosságmentesítés végzésekor
az Önkormányzat ezen határozat, valamint az 5/2004 (I. 28.) GKM rendelet
ajánlásai alapján járt el. Ezen rendelet ajánlásokat fogalmaz meg arra vonat-
kozóan, hogy az egyes kategóriákba tartozó utakon mekkora hómennyiség
esetén kell megkezdeni, és mennyi idõ alatt kell befejezni a hóeltakarítást. 

Minden kül-és belterületi utunk járható volt, igaz, hogy nem olyan módon, és
nem olyan sebességgel, mint nyáron. De ez nem is volt cél. Közlekedni az út- és
a látási viszonyoknak megfelelõen kell, ha havas az út, vagy csúszik, lassabban
kell menni. Télen téliesek az útviszonyok.

Egyébként ennek az állapotnak az elérése is rengeteg pénzbe és energiába
került. Február 4. és 8. között 4 gép takarította a havat, elfogyasztva összesen
750 liter gázolajat és 120 liter benzint, ezen kívül dolgoztak a kézi hóeltakarítók
is. Ha csak ennek az idõszaknak, és csak az önköltségét vesszük, az csaknem
egymillió forint. Anélkül, hogy untatni akarnám az olvasókat, hadd mondjak el
néhány számot. Belterületen 22,456 km hosszúságú kiépített, és 21,244 km
hosszúságú kiépítetlen utat takarítottunk. A takarított külterületi dûlõk hossza
96,8 km volt.   Ezen kívül a kollégák takarították az önkormányzati járdákat és
átkelõket, valamint kerékpárutakat összesen 23.863 m2 felületen, továbbá a
közterületi és intézményi parkolókat, továbbá a Bölcsõde, az óvodai és az isko-
lai épületek belsõ gyalogjárdáit is. Mindezt a munkát egyébként a
Településüzemeltetési Csoport  és a Laki-Gazda Kft. munkatársai végezték.
Olyan emberek, akiknek az udvara szintén tele volt hóval, és akiknek szintén
fûteniük kellett otthon a nagy hidegben. És õk ahelyett, hogy otthon lapátolták
volna a havat, egész hétvégén a közterületeken dolgoztak, amiért köszönet illeti

õket. Nem gondolom, hogy ennél többet elvárhattunk volna tõlük.
Hozzáteszem, Lakiteleken semmivel sem voltak rosszabbul járhatóak az

utak, mint más magyarországi településeken. Továbbmegyek: nálunk sokkal
gazdagabb északi országokban is havasak az utak télen. Az emberek egy-
szerûen letapossák a havat és azon járnak. Õk megtanultak a téllel és a hóval
együtt élni, és tudják, hogy a túlságos hóeltakarítás az egyik legfölöslegesebb
kiadás, hiszen majd jön a tavasz és elolvad a hó. Mi is tanulhatnánk tõlük. 
– Többen nehezményezték, hogy a tanyák dûlõútjaira egyáltalán nem ment be
a traktoros hóeke, amit eddig soha nem tapasztaltak! Hiába hívták, hiába kérték,
hogy fizetnek érte! Nem! Kijárni, hazamenni is nagyon nehezen tudtak a félláb-
szárig érõ hóban. Mentõ, orvos, meg sem tudná közelíteni a tanyákat. Iskolások,
idõsek egyaránt laknak tanyás területen is. Miért nem lehet megoldást találni,
hogy bemenjen a tolólapos jármû? Kifizetné a tanyatulajdonos, amit ugyan eddig
ingyen kapott az adója fejében, hiszen a dûlõút is közterületnek minõsül! De
most még ezt sem tehették meg! Miért kellett ez a szigorúság? 
– Itt valószínûleg valami félreértés lehet. Arról én rendelkeztem, hogy magán-
területet – tanyabejárót, magánutat, udvart, telephelyet – nem takarítunk
közpénzen. De közterület nem maradt takarítatlanul. Ha valakinek a tanyája az
úttól 150 méterrel beljebb van – mint például az enyém –, azt a 150 métert neki
kell járhatóvá tenni. Valóban megoldás, hogy ezt a szolgáltatást pénzért igénybe
lehessen venni. Néhányan éltek is vele, de mivel ez volt az elsõ ilyen év, még
nem volt kialakult rendszer. Amikor felmerült egy igény, akkor azt mondtuk,
elõször legyen rendben a közterület, utána lehet magán igényeket kielégíteni.
Jövõre ezt másként kell megoldanunk. El tudom képzelni például, hogy elõre,
még a tél beállta elõtt lehet jelezni, ha valaki bizonyos mennyiséget meghaladó
hó esetén ilyen szolgáltatást fog kérni, az Önkormányzat elõre elkészíti az ilyen
igények listáját, a munkatársak pedig ezeket a helyeket beillesztik az útvonalba.
De ebben az esetben is szem elõtt kell tartani, hogy elsõ a közterület.
– A hideg idõben sokaknak gondot okozott a fûtés is. Ezeknek az embereknek
tudott-e segíteni az Önkormányzat? Sokan panaszkodtak is, hogy – ellentétben
a korábbi évek gyakorlatával – az Önkormányzattól nem kaptak szociális tûzifát.
Itt is mintha túl nagy lett volna a szigor. Elindult, majd a hideg miatt le is állt a
fakitermelés a Holt-Tisza partján. A vékonyabb ágakból szociális tûzifát adott az
önkormányzat rászoruló családoknak. Igénybe vették ezt? 
– Valóban másként mûködik most a szociális tûzifajuttatás rendszere, mint
korábban. Alapelv, hogy az embereknek saját maguknak kell gondoskodniuk a
tûzifájukról. Nem januárban, hanem még a tél elõtt. Valóban megszüntettük azt
a gyakorlatot, hogy be lehetett jönni az Önkormányzat udvarára, és válogatni.
Korábban egészen extrém esetek is elõfordultak. Bejöttek a „rászorulók“, és
válogattak. A nyárfa nem volt jó, csak az akác, az se legyen túl vastag, de túl
vékony se, és lehetõleg ingyen szállítsa is házhoz az Önkormányzat. Nos, ezt a
gyakorlatot megszüntettük. Az idei télen azt mondtuk, hogy egyrészt a KEFAG
Zrt. által felajánlott, nyiladék tisztításból kikerült vékony faanyagot a készlet ere-
jéig önköltségi áron el lehet vinni, másrészt, amikor az Önkormányzat elkezdte
a termelést a Holt-Tisza partján, oda lehetett jönni gallyat gyûjteni. Szeretném,
ha tudatosulna az emberekben, hogy nincsen ingyen fa, és erre jövõre se
számítsanak. Az mégsem járja, hogy otthon ülünk és várjuk, hogy valaki hoz-
zon tûzifát. A KEFAG-os fa egyébként néhány nap alatt elfogyott, és sokan éltek
a Holt-Tisza parti lehetõséggel is. Azt tervezem továbbá, hogy felveszem a kap-
csolatot a lakiteleki erdõgazdálkodókkal, arra kérve õket, jelezzék az Önkor-
mányzat felé, ha olyan fakitermelésük lesz, ahol gallyat lehet összeszedni. Ha
az erdõgazdálkodók ebben partnerek lennének, akkor minden ilyen termelés
esetében az Önkormányzat közzétenné, hogy kit keressenek azok, akiknek
tûzifára van szükségük, és hajlandók gallyat gyûjteni. 

Amikor megérkezett a februári hideg idõjárás, nappal is tartósan 0 fok alatti
hõmérséklettel, akkor a valóban rászorulók, zömében rossz szociális
helyzetben lévõ, egyedülálló emberek, vagy nagycsaládosok, háztartásonként 2
mázsa tûzifát kaptak, házhoz szállítva. Hozzáteszem, amint ennek elterjedt a
híre, jöttek az emberek csõstül, köztük munkaképes korú férfiemberek, vagy
éppen olyanok, akiknek volt otthon tûzifájuk, csak még jól jött volna egy kis
ingyen fa. Néhányan át is csúsztak a rendszeren.

Ezért akkor rendelkeznem kellett, hogy csak a kiskorú gyermeküket egyedül
nevelõ édesanyák, valamint azok a 65. életévüket betöltött egyedül élõ nyugdí-
jasok kaphatnak tûzifát, akiknek nem él Lakiteleken nagykorú gyermekük. Ez
alól csak nagyon kevés kivétel volt, beteg emberek esetében. Folyt. a köv. oldalon!
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Elvárható, hogy a felnõtt gyerekek gondoskodjanak az idõs szüleikrõl, valamint
az is, hogy a férfiemberek gondoskodjanak a családjukról. A februári hideg
idõben összesen  25 család kapott  52 mázsa tûzifát.

A téli tapasztalatok és a szociális tûzifa körüli anomáliák miatt arra kértem a
Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy mérjék föl, kik azok a valóban rászo-
ruló emberek, akiknek nagyobb hideg esetén – mint amilyen az elmúlt hetekben
volt – segítenünk kell. Nem biztos, hogy tûzifával, lehet, hogy valamelyik önkor-
mányzati ingatlanban melegedõ biztosításával.

Szeretnék egy nagyon pozitív dolgot is megemlíteni. Több esetben szomszé-
dok, barátok, ismerõsök segítettek azoknak, akiknek nem volt fájuk. Ezeknek az
embereknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Ez lehet az egyik út a
jelenlegi helyzetünkbõl való kitörésre. Az állam, az önkormányzat, a politika
nagyon sok mindent nem tud megoldani. Ehelyett a kisközösségi összefogás-
nak, a családi, baráti, szomszédi, ismerõsi kapcsolatoknak kell mûködniük a
problémák megoldásban.
– Ha már a fánál tartunk: többen kérdezték tõlem is, hogy vásárolnának a kiter-
melt fából, de választ nem kaptak, hogy lehetséges-e? Ha igen, miként?
– Fölvetõdött gondolatként, hogy a kitermelt fát értékesítsük. Végül elvetettük,
ugyanis egyre több intézményben akarjuk bevezetni a fatüzelést. Az idén csak
a Polgármesteri Hivatalban fûtöttünk fával, jövõ évben egy pályázati forrásból
megvalósuló beruházás eredményeként a Polgármesteri Hivatal, a Rendõrség
és Mûvelõdési Ház fûtését is fával fogjuk megoldani. A Polgármesteri Hivatalban
a tél elején önerõbõl elhelyezett kazánt pedig valamelyik másik intézményben
használjuk majd fel. Vagyis az önkormányzati területekrõl kitermelt fát az ön-
kormányzati intézményekben fogjuk eltüzelni. 

Egyébként, ha értékesítenénk a kitermelt fát, az sem lenne olcsóbb, annál,
mint amit kitermelésbõl, vagy a Tüzépen meg lehet vásárolni. Ezért tehát nem
érdemes az önkormányzati fára várni.
– Február közepén nem volt tanítás az iskolánkban. Mekkora megtakarítást
jelent ez a költségvetésben? 
– Kifejezetten azért rendeltünk el tanítási szünetet, hogy a legnagyobb hideg-
ben ne kelljen annyit fûteni. Nehéz pontosan megmondani a megtakarítás
összegét, mert azt tudjuk, hogy a bezárás elõtti héten naponta mennyi gáz fo-
gyott, de azt nem, hogy mennyi fogyott volna a leghidegebb héten, ha akkor lett
volna tanítás. Mintegy 500 ezer forint körüli megtakarítás keletkezett. 
– Csõtörés történt az orvosi rendelõ fölötti lakásban, s bizony úszott az orvosi
rendelõ is. Nagyon sokféle mendemonda keringett már errõl is a faluban. Mi
az igazság? Ennek is a hideg idõjárás volt az oka? Mi lesz Rácz doktor ren-
delõjének sorsa? Hol fogadja a betegeket a doktor úr; s elõre láthatólag meny-
nyi ideig tart majd ez a helyzet? 
– A csõtörés nem volt összefüggésben a hideg idõvel. Az egyik vizes szerelvény
egyszerûen eltört. Alul a rendelõ végig fûtve volt, a fenti lakás hõmérsékletét
pedig plusz hat fokon tartottuk, ennyi volt a hõmérséklet akkor is, amikor a kol-
légák a reggeli rutin ellenõrzésen észlelték a csõtörést. Az észlelés után ter-
mészetesen azonnal elzárták a csapokat. Így is sok víz elfolyt azonban, hiszen
a csõtörés éjszaka történt. A kiömlõ víz a plafonon és a csöveken keresztül a
lakásból lefolyt a rendelõbe, és bizony alaposan eláztatta, olyannyira, hogy a
betegek fogadására teljességgel alkalmatlanná vált. Doktor úr a régi fogorvosi
rendelõbe költözködött át, ott fogadja a betegeket. Hogy ez meddig fog tartani,
azt nem tudom megválaszolni, de egészen biztosan több hónapra, esetleg fél
évre is így kell berendezkedni.

Jelenleg zajlik a kárfelmérés, és a helyreállítás költségeinek a kiszámítása.
Ha ez megvan, akkor lehet a biztosítónál a kárigényünket érvényesíteni, és a
helyreállítási munkákat elkezdeni. Persze a munkálatok megkezdése elõtt ki kell
száradnia az épületnek.
– Annyit beszéltünk már a télrõl és a hidegrõl, hogy lassan ideje abbahagyni.
Szerencsére az utóbbi napok már azt jelzik, hogy mégiscsak elérkezik a tavasz!
Nekünk, magyaroknak, a tavasz március 15-ével kezdõdik. Március 15-ét min-
den évben megünnepeljük Lakiteleken is. Az idén egy kissé eltérõ lesz az
ünnepség a korábbi évekhez képest. Délelõtt is, délután is programokkal várjuk
a lakosságot. Hogyan is alakul a program pontosan?
– Az idei ünnepség valóban el fog térni a korábbi évektõl, illetve sok új elem
lesz. Reggel fél 10-kor indul a program a Képviselõ-testület ünnepi ülésével. Az
ülésen testvértelepülési szerzõdést kötünk a délvidéki Horgos településsel.
Vendégeink lesznek nemcsak Horgosról, hanem Mezõgecsérõl, a kárpátaljai
testvértelepülésünkrõl is. 10 órakor kezdõdik a Templom Parkban a március
15-i ünnepség. Az ünnepségnek sok új eleme lesz. Bemutatkoznak, és esküt
tesznek a Csapatzászlóra a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és

Lövészegylet tagjai – valamennyien a Lakiteleki Általános Iskola felsõ
tagozatos tanulói. Állampolgársági eskütételre is sor kerül, és az 1848-as kop-
jafa mellett felavatjuk Petõfi Sándor szobrát, amelyet a Népfõiskola adomá-
nyoz a falunak. Az ünnepi beszédet Fodor Lajos, vezérezredes, a Honvédelmi
Minisztérium közigazgatási államtitkára mondja. A program délután is foly-
tatódik. Fél 6-kor kopjafát avatunk a Mûvelõdési Ház elõtt. A kopjafát egy nyu-
galmazott székely tanító készítette és ajánlotta föl Lakiteleknek, õ a délelõtti
ünnepség keretében teszi le a magyar állampolgársági esküt. Az új kopjafánál
adjuk át a kitüntetõ díjakat is. Este 6 órakor – közvetlenül a kopjafa avatás és
a kitüntetõ díjak átadása után – a Lakiteleki Színjátszó Kör bemutatja a
Hyppolit, a lakáj címû vígjáték átdolgozott változatát.

Összességében, reményeim szerint egy szép nap lesz, felemelõ és szórakoztató
programokkal. Remélem, minél többen részesei lesznek az eseményeknek. A
magam részérõl arra kérem az önkormányzati intézmények dolgozóit, hogy – ameny-
nyiben egy módjuk van rá – tiszteljék meg a nemzeti ünnepet azzal, hogy részt vesznek
az ünnepségen. Nem mindegy, hogy mit lát a falu lakossága: hogy jelen vannak-e az
intézményvezetõk, a hivatali dolgozók, a pedagógusok, az orvosok, a „falu eleje“.
– Végezetül hadd kérdezzek a falugyûlésrõl. Február 24-én kerül sor a
közmeghallgatással egybekötött falugyûlésre, ahol a polgármester számot az
elmúlt idõszakban történetekrõl, tervekrõl, célokról, feladatokról. Bár folyama-
tosan kap a lakosság a lapunkon keresztül tájékoztatást, lesz-e olyan bejelen-
tés, ami meglepetésként érheti a lakosságot? Kell-e olyan intézkedést hozni,
ami nagyon érzékenyen érinti az itt élõket? Akár pozitív, akár negatív irányban? 
– Nem készülünk „nagy“ bejelentésekre. A polgármesteri tájékoztató nyilván
sok mindenre ki fog terjedni. A meghívóban jeleztük azokat a témákat, amikrõl
külön is szeretnénk szót ejteni. Egyik ilyen téma a települési szilárd hulladék
szállításban bekövetkezõ változások. Ez elsõsorban – de nem kizárólag – az
üdülõterületen, illetve a tanyákon élõk számára jelent majd változást. Másik
téma egy kivonuló szolgálat felállításának terve Lakiteleken, amelyet nem az
Önkormányzat állítana fel, hanem egy vagyonvédelmi cég, de ami, ha megvaló-
sulna, valószínûleg javítana a település közbiztonságán.  

Természetesen a falugyûlésen felmerülõ minden kérdést igyekszünk majd
megválaszolni, illetve a felvetéseket kezelni. Mindenkit arra biztatok, hogy
jöjjön el, tegye fel a kérdéseit, mondja el észrevételeit az Önkormányzat
munkájával kapcsolatban.

Köszönöm, Polgármester Úr! Bár minden lapszámban igyekszünk részlete-
sen tájékoztatni a lakosságot az önkomárnyzatnál folyó munkáról (volt, aki már
szóvá is tette, hogy milyen sokat írunk rólunk, mások viszont kifejezetten azt kérték,
hogy legyen minél több hír a falu legfontosabb, vezetõ intézményének intézkedéseirõl!),
mégsem tudjuk lapszámról lapszámra részletesen megtárgyalni a történteket.
Hogyan is lehetne egy óriási pontot tenni a végére, hiszen az élet megy tovább,
jönnek a következõ fontos feladatok, problémák, amit meg kell oldani. 

A következõ számban folytatjuk, addig viszont lesz egy falugyûlés,
közmeghallgatás, ahol személyesen is el lehet mondani a közérdekû kérdéseket,
kéréseket, bejelentéseket..., sõt a közszolgáltatók képviselõivel is találkozhatnak.
Kérem, legyenek ott 24-én, pénteken a mûvházban minél többen!  Czinege Edit

NYILT LEVÉL A HIVATALNAK AZ ADÓFIZETÕ POLGÁROKTÓL

Nagyon sokan kerestek meg engem is, több képviselõ-társaimat is, de mentek a
hivatalba is panaszra a lakosok közül jópáran a havas, jeges út miatt. Bízom benne,
hogy a fenti polgármesteri beszélgetésben kaptak választ panaszukra. Ha nem ele-
gendõ, kérem, a falugyûlésen ezt is szíveskedjenek elmondani. 
Egy levelet közzéteszek, mert megígértem az írójának:

„Mint kötelességtudó polgár a ház körüli utcai járdát letakarítom, sõt hamuval  is
felszórom, mert ha valakit baj ér, engem azonnal megbûntetnek. De ki bünteti meg
a Polgármesteri Hivatal felelõs vezetõjét, ha az elhanyagolt, gondozatlan utcák
miatt ér baleset valakit? Már olvadozni kezdett, de a buckák, jégbordák csak
növekednek, semmi nem történik. Több idõs ember panaszolta az úton, tehát nem
csak a saját panaszom. Ha mi polgárok eleget teszünk a Hivatallal szembeni
kötelezettségünknek, Õk miért nem tesznek így?

Felháborítónak tartom, hogy a kommunális adó  – melynek összege nem kevés
– csekkjeit kiküldik gyorsan, de az utcák takarítása nem sürgõs!!! Nekik!!!  Az elsõ
hó óta csetlünk-botlunk, esünk-kelünk, de ez kit érdekel???“ 

(Kné, név és cím a szerkesztõségben)

Mi is itt élünk, mi is megéljük, nekünk is vannak szüleink, hozzátartozóink. Saj-
nos a kommunális adóból ennél többre nem telik. Ugye tetszenek tudni, hogy nem
az érdektelenség az oka, hanem a pénz???? Megértésüket kérem én is. Cz.Edit
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„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl
Február 2-án tartotta havi rendes ülését a képviselõ-testület. Elsõ

napirendi pontban elfogadták Felföldi Zoltán polgármesteri beszá-
molóját, melyben az elõzõ testületi ülés óta eltelt idõszak munkáját
foglalta össze. Második napirendi pontban utolsó alkalommal
módosították a 2011. év költségvetést több pénzügyi változás miatt.

Harmadik napirendi pontban tárgyalták a képviselõk Lakitelek 2012.
évi költségvetését. A költségvetés fõösszege 2012-ben 3,1 milliárd Ft, melynek felét, 1,7 mil-
liárd Ft-ot uniós támogatásokból megvalósuló pályázatok képeznek. Egyéb források
hiányában 2012-ben is deficites lesz a költségvetés, 82 millió Ft-os mûködési hiányt kénytelen
betervezni az Önkormányzat. Szentirmay Tamás kérdésére kiderült, hogy 2012-ben is
megkapják a közalkalmazottak a Tõsfürdõben használható éves bérletet. Madari Andor alpol-
gármester bírálta a bizottságokat, ugyanis annak tudatában, hogy 80 millió forintos hiány lett
betervezve, nem a hiány csökkentésérõl tárgyaltak, hanem inkább további kiadási javaslataik
voltak. Felföldi Zoltán ismertette a legfontosabb kiadásokat: a víziközmû társulat hitele – amit
a csatornázásra vett fel – az Önkormányzat kénytelen visszafizetni. E hitel nyújtója, a K&H
Bank egyoldalúan kamatot emelt, ez váratlan 8,5 millió forintos kiadás a településnek. (Eza
vitás ügy jelenleg a PSZÁF elõtt van.) 2012-ben kezdõdik az önkormányzati kötvény tõketör-
lesztése 36 millió forintot összegben, a közvilágítás költsége is inflációval emelkedik. A hiány
leküzdése szempontjából legjobb út az elõremenekülés. Elõremenekülés, hogy az Önkor-
mányzat fokozatosan fatüzelésre áll át gázfûtésrõl. A Gondozási Központ beadott pályázata is
elõremenekülés, ha nyer a pályázat, az intézmény önfenntartó tud lenni. Ellenkezõ esetben
komoly gond lesz az intézmény további fenntartása. Szentirmay Tamás kérdésére Szél
Zoltán adóügyi elõadó elmondta, hogy a helyi adókat nem fizetõk nevei hamarosan nyil-
vánosságra fognak kerülni. A felszólítások óta több elmaradt adó érkezett be, de hozzávetõlege-
sen kevés, több a részletfizetõ. A képviselõk a 2012. évi költségvetést egyhangúan elfogadták.

Negyedik napirendben új rendeletet alkotott a képviselõ-testület Lakitelek kitüntetõ
díjairól. A meglévõk mellett két új díjat alapítottak: Lakitelek Közbiztonságáért Díjat és
Lakiteleki Ifjúsági Díját. A rendeletet egyhangúan elfogadták.

Módosult a helyi temetõrõl szóló rendelet. A módosítás célja, hogy – ha már a régi
részeken teljes az összevisszaság – legalább az új parcellákban legyen rend, tisztes
távolság a síremlékek között, hogy oda padokat, növényeket lehessen ültetni. Kalócz
Antal javaslatára a sírok elhelyezéséért a kivitelezõ viseli a felelõsséget (ha a sír kilógna
a sorból, a kivitelezõnek kellene a sorhoz hozzáigazítani.)

Módosította a testület az intézményi étkezésben részesülõk nyersanyagköltségét.
Inflációkövetõ emelés történt. Új rendeletet tárgyalt és fogadott el a testület a helyben
központosított közbeszerzésekrõl. Módosult az Önkormányzat közbeszerzési szabályza-
ta is. Mint az elõzõ években, most is rulírozó hitelkeret megállapodást kötött az Önkor-
mányzat a Lakiteleki Takarékszövetkezettel (ebbõl tudja fedezni a szükség esetén a
felmerülõ mûködési költségeket.) Szintén, a pályázatok elõfinanszírozásához hitelkeretet
nyit az Önkormányzat. Mindkét konstrukciót csak szükség esetén fogják igénybe venni.

A testület meghosszabbította a szilárd hulladék szállítására szóló közszolgáltatást a
Saubermacher Kft-vel 2012. március 31-ig. Következõ napirendként módosította a testület
a szilárd hulladék kezelésérõl szóló rendeletet. Változás, hogy ezen túl az üdülõterületen
nem lesz ingyenes a szemétszállítás, hanem az üdülõtulajdonosoknak is fizetniük kell
érte. Megszûnik az üdülõterületi konténeres rendszer, mivel az több visszaélésre adott
okot a korábbiakban. Az új rendszerben egy 110 literes kukát, vagy hulladékgyûjtõ
zsákokat kell vásárolniuk az üdülõsöknek. A hulladékot az egyes üdülõktõl fogja elszállí-
tani a közszolgáltató. A márciusi testületi ülést követõen errõl ki lesznek értesítve az
üdülõtulajdonosok. A zsákos rendszer ma a belterületen is mûködik, ha nem fér bele a
hulladék a kukákba, vásárolhatnak a kuka mellé a belterületi lakosok is zsákokat. Madari
Andor alpolgármester javaslatára a tanyákon élõknek is havonta meg kell venniük egy
zsákot. Tóth Sándor bizottsági tag kérdésére a polgármester közölte, egy zsák ára
300 Ft. A rendelet módosítást a testület egyhangúan elfogadta.

A piac üzemeltetésérõl is tárgyalt a testület. December 31-én lejárt a piac üzemeltetõ-
jével a szerzõdés, így most a testület ismét pályázatot írt ki a piac üzemeltetésére. Kalócz
Antal szerint az Önkormányzat nincs felkészülve a piac üzemeltetésére. Felvetõdött,
hogy Kapásfaluban egy vásártér legyen kialakítva. A pályázatban az ajánlónak javaslatot
kell tennie a piac 2012. évi díjtételeire is. A pályázat kiírását a testület támogatta.

Az elõzõ testületi ülésen is téma volt: az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az
új óvoda bõvítésére. A pályázat elkészítéséhez a tervezõi feladatok ellátására a testület
a legolcsóbb pályázót, a 7. Dimenzió Építésziroda Kft-t bízta meg. Egy másik pályázat
esetében, az Önkormányzat – Mûvelõdési Ház – Rendõrség épületek energetikai
felújításához tervezési és mérnök felügyeleti munkálatokra a Kálmán és Társa Épület-
gépész Tervmûhely Kft-t bízta meg a testület. Tizenhatodik napirendben elfogadták a
képviselõk az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét.

Többször jelentkeztek már Oncsában a K3 szórakozóhely és a zöldség-gyümölcsárus
közötti és mögötti terület megvételére. Az Önkormányzat nem kívánja parlagon tartani a
területet, hanem ésszerû hasznosításban gondolkozik, ezért most az elképzelések

felmérésére pályázatot ír ki, a jelentkezõk pályázatukban leírhatják, hogyan és miként
hasznosítanák a  területet.

Az üdülõterületen, a kerékpárút mellett egy ingatlantulajdonos felajánlotta beépítetlen
területét az Önkormányzatnak megvásárlásra. Annak reményében, hogy az Önkormányzat
majd többért el tudja adni, a terület megvásárlása mellett döntött. Többször volt már téma a
testületi ülésen a Gondozási Központ kérdése. Most arról döntött a testület, hogy a Központ
bentlakásos részlegének fejlesztésére ad be pályázatot. Ha és amennyiben a pályázat nyer,
100%-os támogatottsággal, önkormányzati önrész nélkül bõvülhet az intézmény.

Huszadik napirendben tájékoztatást kaptak a képviselõk a jelenleg futó, illetve fen-
ntartási idõszakban lévõ pályázatokról. Jó hír, hogy több a nyertes pályázat, mint az elu-
tasított. A képviselõk módosították az általános iskola mûvészeti oktatásának térítési
díjait; a tanulók tanulmányi eredményüknek megfelelõen fizetik a képzési önrészt, minél
jobban teljesítenek, annál kevesebbet.

Huszonkettedik napirendben Olajos István iskolaigazgató írásbeli tájékoztatását tár-
gyalták a képviselõk. Igazgató úr az új köznevelési törvény változásait gyûjtötte csokorba.
Huszonharmadik napirendben sokadjára módosították a Tõserdõ Szépe rendezvény
megállapodását a Tõserdõért Alapítvány kezdeményezésére. Az Alapítvány nulladik nap
beiktatását szeretné engedélyeztetni az Önkormányzattal éjjel 4 óráig. A Humán Bizottság
éjjel kettõig, a Pénzügyi Bizottság éjjel 4 óráig javasolta a rendezvény megtartását.
Kalócz Antal szerint azért építették a 70-es években az üdülõterületet, hogy jól érezzék
magukat az ott lévõk. Igaz õk mára már megöregedtek, de ha rendezvényeket szeretne
Lakitelek, kellenek az ilyen rendezvények is. Szentirmay Tamás szerint volt már több
hangerõmérés, és egyszer sem haladta meg a határértéket, a fák felfogják a zajt. 5 igen,
1 nem, 1 tartózkodással a 4 órás nulladik napot a testület jóváhagyta. 

Egyebek napirendben Felföldi Zoltán bejelentette, hogy február 2-tõl korcsolyapálya
üzemel a Mûvelõdési Ház mellett. A falugyûlés idõpontját a képviselõk február 24.
péntek, 17 órában állapították meg. 

Január utolsó hétvégéjén a kárpátaljai Mezõgecse böllérversenyén vett részt a lakitele-
ki válogatott; a verseny fõdíját elnyerte a lakiteleki csapat. Azon a hétvégén
testvértelepülési megállapodást kötött Lakitelek és Mezõgecse település. Március 15-én a
délvidéki Horgossal is testvértelepülési megállapodást kíván kötni településünk. Március
15-én Petõfi szobrot fogunk avatni a Templom téren. A szobor a Népfõiskola ajándéka
Lakiteleknek, csupán a talapzat lesz Önkormányzat költsége.

Olajos István a testületi ülés napján találkozott a Fény Otthona Alapítvány
képviselõjével. Az Alapítvány iskolatej programot indítana a lakiteleki iskolában. Vissza
fognak térni az óvoda és az iskola esetében is a témára.

Olajos István ismertette, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felvetõdött, a nagy hidegre
való tekintettel fagyszünetet rendeljenek-e el az Eötvös Iskolában. Egy nap összesen kb.
450 köbméter gázt használ az iskola. Egy hét iskolai szünet kb. 300.000 Ft gáz
megspórolását jelentené, valamint kb. 50.000 Ft villanyét. Február 3-án 14 órakor lekap-
csolnak mindent alapjáratra, és majd február 12-én, vasárnap kapcsolják vissza a konvek-
torokat. Ezt az 5 napot nem kell szombatonként ledolgozni a gyerekeknek, ez még bele-
fér a tanévi keretbe. A fagyszünetet az iskola elrendelte. 

Szentirmay Tamás a Laki-Konyha Kft. új vezetõjét kérte, ismertesse a januárban
elbocsátott dolgozókkal kapcsolatos pénzügyi hátteret. Tóthné Balla Mária közölte: 4
dolgozót bocsátott el a Kft., az elbocsátásoknak kb. 3 millió forint a személyi vonzata. A
cégvezetõ szerint ezt a költséget a 2012. évben képes lesz kitermelni a Kft. A pol-
gármester közölte, a cégvezetõ felelõssége az intézményi étkezés sikeressé tétele és a
vállalkozási tevékenység véghezvitele. Az, hogy kikkel képes ezt a feladatot ellátni, a
cégvezetõnek kell saját hatáskörben eldöntenie. Tóthné Balla Mária szerint szem-
léletváltásra van szükség a Laki-Konyha Kft-nél, a szemléletváltás elengedhetetlen
feltétele egy jó csapat kiépítése. A Kft. egyik dolgozója elõrehozott nyugdíjba kíván vonul-
ni. A törvény szerint 400.000 Ft-t kell megfizetni a nyugdíjfolyósítónak. A munkavállalóval
elõzetes szóbeli megállapodást kötött a munkáltató, hogy ennek a költségnek 50%-át a
dolgozó meg fogja téríteni a Kft. részére. A Kft. elindította a folyamatot, azonban a dolgo-
zó ezt követõen közölte, mégsem téríti meg a cégnek a 200.000 Ft összeget. A testületi
teremben általános döbbentség volt (200.000 Ft-ot bukik így a Kft.) 

A képviselõk zárt ülésen a Tõserdõ Kft. és a Laki-Gazda Kft. esetében tagi kölcsönrõl,
illetve a Gondozási Központ intézményvezetõi pályázatának kiírásáról tárgyaltak.

Lakitelek Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Igazgatási elõadó
munkakör betöltésére, határozott idõre.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, 
cselekvõképesség, 
büntetlen elõélet, 
középiskola/gimnázium, 
B kategóriás jogosítvány, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 05.
A  p á l y á z a t t a l  k ap c s o l a t b a n  r é s z le t e s  i n f o r m á c i ó  a

w w w. l a k i t e le k . h u o l d a lo n  t a l á l h a t ó .
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Kozma Gyula naplójából
idézünk... 7., befejezõ rész

A féltve õrzött kockás füzet titkait osztottuk meg az olvasókkal,
amibe Gyula bácsi írt. Zsinórírással rendezte sorokba az
élete fontosabb eseményeit. Tõle olvashattunk a lakiteleki
országzászlóról; tõle hallhatjuk, hogy miként élte meg Trianont, a háború
borzalmait. Megismerhettük, miként is lett belõle költõ, aranykalászos gazda.
A napló utolsó sorait olvasva találtunk két verset, s a búcsúzót.

(1903-1994) 

A Laki-Konyha Kft. változásairól, 2012-es terveirõl
2012-tõl új ügyvezetõ irányítja az önkormányzati tulajdonú Laki-
Konyha Kft-t Tóthné Balla Mária személyében. A Kft. vezetõje egy új
irányvonal mentén képzeli el a helyi közétkeztetést, ami mellett ezen
túl hangsúlyos szerepet fog kapni a vállalkozási tevékenység is.
Ezekrõl kérdeztük Tóthné Balla Máriát.

– 2012. január 1-jén vette át a Laki-Konyha Kft. vezetését. Milyen állapot
fogadta Önt az elsõ nap, illetve hogyan látott hozzá a Kft. szem-
léletváltásának megvalósításához?

– Gondolom sokan tudják, hogy én ide visszajöttem, hiszen 1996 és 2008 között ezen a kony-
hán dolgoztam. Vegyes érzelmekkel, de határozott elképzelésekkel érkeztem. Az elsõ „újra“
találkozás a régi konyhával kellemes benyomást tett rám. Tiszta, rendezett, a HACCP elõírá-
sainak javarészt megfelelõ eszközállomány, naprakész raktárkészlet és dokumentáció
fogadott. Vannak még a gépesítés terén hiányosságok, de tudjuk, ez nem mindig a szándék
hiányát jelenti. Ezek mielõbbi pótlására fogok törekedni.

A szemléletváltás számomra nem csak, mint lehetõség, hanem feladat jelentkezett. A tulaj-
donos Önkormányzat által megfogalmazott elvárások, a közétkeztetés színvonalának
emelése és a Kft. vállalkozási tevékenysége teljesebb megvalósításának igénye tette
indokolttá. Ennek megvalósításához olyan kapcsolt munkaköröket kellett kialakítani, amelyek
szélesebb körû iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igényelnek.
– Igen lendületesen kezdõdött a konyha 2012. éve. Januárban több újdonsággal jelentkezett a
konyha, melyek voltak ezek?
– Igyekszünk minden korosztályt és embert megtalálni kezdeményezéseinkkel, akcióinkkal. A
kocsonya akció ötletét az adta, hogy a Gondozási Központ bent lakói számára vasárnapi vacso-
raként beírtam az étlapra, és ha már úgy is fõzünk, akkor miért ne fõzzünk többet. Ebbõl született
a további akciók ötlete, hiszen tudjuk, vannak olyan ételek, amiket nagy tételben jobban, ízlete-
sebben lehet elkészíteni. Ilyen formán lesz a halászlé február 24-én, a töltött káposzta március
9-én, pacalpörkölt március 23-án.
Másik és folyamatos akció a pénteki süti akció, ez azt jelenti, hogy minden pénteken a tartal-
mas húsos leves mellett, valamilyen melegkonyhai sütemény készül (kelt-, linzer- vagy kevert
tészta), ebbõl mindig lehet elõrendeléssel vásárolni. Itt szeretném felhívni a figyelmet a blo-
gunkra (http://lakikonyha.wordpress.com/), ahol naprakészen megtalálhatnak minden
információt. Ezen az oldalon várjuk a vendégeink ötleteit, kívánságait. 
Az akciókon kívül fontos megemlíteni, hogy bevezettük a választható menüsort, a zónaadagot
és lehet házhoz szállítást kérni. A teljes adag ára maradt 660.- Ft - házhoz szállítva 730.- Ft, a
zóna adag ára 520.- Ft, házhoz szállítva 590.- Ft. 
– A bölcsõdei étkeztetést új rendszer szerint oldja meg a konyha. Mi ez az új irány és miért kel-
lett változtatni?
– Rá kellett döbbennem a két hónap alatt, hogy a bölcsõdei étkeztetésben bevezetett változtatás
osztotta meg legjobban az érintettek véleményét. Szeretném elmondani, hogy ez a változtatás nem
csak abban nyilvánult meg, hogy kevesebb alkalommal kapnak levest, hanem abban is, hogy a napi
háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) kiegészült egy negyedikkel (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna). A régi tízórai lett a reggeli, tízóraira kapnak valamilyen gyümölcsöt vagy gyümölcslevet.
Az ebédnél pedig arra törekszünk, hogy üres kalóriájú leves helyett a tápláló, komplett összetételû,
magasabb kalória illetve élvezeti értékû fõfogást fogyasszák el. Az intézménnyel összefogva
hamarosan alkalmat keresünk a szülõkkel való találkozásra és tájékoztatásra. Addig is kifüggesz-
tettünk egy OÉTI általi állásfoglalást, ajánlást. Szeretném megnyugtatni a szülõket, hogy azon
munkálkodom nap, mint nap, hogy a rendelkezésre álló szûkös normaérték (napi nettó 254.- Ft) fel-
használásával, minél több egészségesebb, teljesebb összetételû ételt adjunk a kisgyermekeknek. 
Ehhez a témakörhöz tartozó feladatnak érzem az élelmiszer allergiás gyermekek
étkeztetésének megoldását, ami újabb összefogást igényel (intézmény, konyha és a szülõ).
Szeretnék azokkal a szülõkkel találkozni, akik ilyen jellegû problémával küzdenek. Ezen felada-
tok megoldásában dietetikus szakember közremûködését veszi igénybe a Kft.
– Milyen további tervek állnak a konyha elõtt 2012-ben?
– A további tervek közé sorolom a két hónap alatt tapasztalt színvonal megtartását, emelését.
A hiányzó eszközök beszerzését (pl. dagasztógép, élelmezési program). Fontos az idegenfor-
galom adta lehetõségek kihasználása, kitelepülésekkel a Tisza parti eseményeken. Hasonló
módon szeretnénk ott lenni a községi rendezvényeken is bográcsainkkal, amikben mindig fõ
majd alacsonyabb árfekvésû étel is. Szeretnénk segíteni családi, baráti rendezvények meg-
szervezésében, lebonyolításában. Ehhez testre szabott ünnepi menüsor, sültes illetve hidegtál
összeállításokkal várjuk a megrendelõket.
Tevékenységem elsõ napjától törekszem a helyi termelõkkel felvenni a kapcsolatot, több sikeres
üzleti együttmûködés jött már így létre (pl. Anna Bt, Magyar Pékség). Még távlatibb tervek között
szerepel a páraelszívás megoldása, ami egyszerre oldaná meg a munkakörülmények javítását és
az épület belsõ falainak védelmét. Természetesen folyamatosan figyelni kell a kiírt pályázatokat
és pályázni, pályázni…, amivel javítani szándékozom szolgáltatásaink színvonalát.
– Eredményes munkát kívánunk a Kft. élén, legyen a konyha és az Ön munkája minden lakitele-
ki megelégedésére. Varga Zoltán

SZÜLETÉSNAPOM

I. Látom magam, mint rövidnadrágos,
blúzos, apró emberke,
Kinek szülei, süteménnyel, cukorkával,
ajándékkal kedveskednek.
Majd verset tanulva, apa, anya, nagy
szülõk, születés napjára.
Mint széken állva, csillogó szemmel, de
kissé akadozva mondom a verset.

II. Rég volt, szép volt, az idõ múlt.
Napok, évek teltek,
Óráról, órára öregedtem, nagyapa,
nagyanya, apa, anya, mind elmentek.
Már elém is, apró szõkefürtös, kis
emberkék bödörögnek, versikét gögyörögnek.
Sokszor, a munka hevében, akkor veszem
észre, ni, hát születésnapom van nékem?

III. Mikor fiaim állnak elébem, a köszöntõt
mondják nékem,
A kisebbet pedig, fogják kézen.
Délben aztán, anyjuk is kitészen magáért
Amint engedi, a szegénység, asztalra
teszi, az ünnepi ebédjét.

IV. Így telnek, múlnak tovább az évek
Az apró gyermekek, megnõttek.
Szép, nagyokká fejlõdtek. S a születésnapom?
Óh, csak az ebédnél veszem észre.

V. Fiaim poharat ürítenek, az egészségemre.
S kemény kézszorítással nézünk
szeretettel, egymás szemébe.
De jött a pokol, a borzalmas vihar.
Feldúlta, az otthont, szegénységet, fészket.

VI. Elsodorta, az apát, gyermeket, a
családi együttlétet.
És minden borzalmon keresztül, óh,
csodálatos Isten,
Meghagytad én nekem a negyvenharmadik
Születési évem.

VII. De csapásaid Istenem! keményen méred.
Családról nem tudva, messzire,
fegyveres õrök
Drótsövény között, fogolyként õriznek,
nap, nap után semmittevésben.
Kemény földön fetrengve, félõrülten élek!

VIII. Istenem, kinek jutok most eszébe?
Hitvesem, nem kell most készülnöd
ünnepi ebéddel,
Fiaimnak sem kell mondani köszöntõ beszédet,
Elszakítva tõlük, fogolyként õriznek.

IX. Születésnapom? Én még sem így képzeltem.
És jövõre, marad-e valakim?
Aki ünnepelni családi békében,
Összeül majd vélem?

Igen! Kettõ! A hogy a fogságból
megszabadultam, és haza értem 1945-
ben. Ketten voltak, a feleségem és a
14. éves Károly fiam. A 18 éves
Gyuláról 3 éve kaptunk hírt, hogy él!
És, hogy jön hazafelé! Nehéz a bajt, a

bánatot elviselni, de a boldogságot,
örömöt is. A 20 éves Kálmán fiamat,
talán még most is várjuk, 55 éves
volna. Innen hazulról hurcolták el, mint
civileket. Fokscsániig nyomoztam
utána, ott már úgy vették le a vonatról.
Vérhasban volt már akkor…..

Mindent feledni akartam és bele-
temetkeztem a munkában, dolgozni,
csak dolgozni azért, kik még megvan-
nak, illetve, akik megmaradtak. Amikor
aztán rendezõdtek a viszonyok, és
átvészeltük a háborús nyomorúságot,
1947-1948-ban lehetett, nem jegyez-
tem fel pontosan, hogy mikor. Egyszer
még kezembe vettem a tollat, és fel-
szabadultan, bizakodva, reménykedve,
tele tervekkel duzzadó kebellel, megír-
tam, az utolsó versem. De az óta nincs
ihlet, nincs múzsa…..
Valami felszólítás volt, vagy pályá-
zat, már nem emlékszem rája. Fiatal
írók, költõk találkozója. Erre írtam.

Péter Páli találkozón
I.Péter Páli találkozón köszöntelek,
Paraszt toll forgatok.
E nagy, és szép találkozás,
Legyen nékünk szeretett hitvallás.

II.Tollunk, még kemény acél, nem más,
Lesz még aranyból is, meglásd.
De soraink nyomán, mindig becsület, igazság!
Ezt kívánja sorsunk, s a Parasztság!

III.Tudom, mondják majd, sokan gonoszul,
Nem való parasztnak, az író toll.
Mit mondhatnék erre, válaszul?
Írjunk, mindig, csak Magyarul!

IV.Legyen büszke, ránk majd unokánk.
Mi sem szégyelljük, az ük apánk.
Nem titkoljuk fajtánk,s a származást,
Parasztnak születni, ne legyen hitványság.

V.Mi kezünkben, kasza sem henyél,
Tudjuk, kell a mindennapi kenyér!
Ha néha, mi is szépet álmodunk
Papírra vetjük hát, gondolatunk.

VI. Ne legyenek köztünk, kik Istentagadók!
Csak alázatos lelkû, víg aratók.
E nagy találkozón, így köszöntelek,
Ti paraszt tollforgatók!

Lehet, hogy ekkor még, ebben
az idõben még klerikálisnak tartot-
ták versemet, mert nem írtak rá
semmit. Változtak az idõk, változ-
tak az emberek…… Én sem írtam
többet. Berozsdásodott a tollam, és
a szívem is. 

Kedves doktornõ, fogadja ezeket
a sorokat mindenért, amit értem tett.

Köszönetem, és hálám jeléül.
Szeretettel Gyula bácsi.

Lakitelek, 1980. I. hó 7-én.



Kedves Olvasóink!

Január 21-én, szombaton írták meg diákjaink a központi
felvételi feladatlapokat a kijelölt középiskolákban. A dolgozatok

eredményérõl már a következõ héttõl tudomást szerezhettek a gyermekek és
szüleik. Lehetõség volt arra is, hogy személyesen bemenjenek a középiskolák-
ba, s ott nézzék meg, hogyan javították ki dolgozataikat. Arra is volt példa, hogy
diákjaink a reklamációk után 4-6 ponttal többet kaptak az elsõ értékelés
pontszámainál. A középiskolákba és a gyõri központba február 15-én minden
nyolcadikosunk továbbtanulási lapját rendben elküldtük. Bízunk benne, hogy
sikerül bejutniuk a számukra legmegfelelõbb oktatási intézményekbe.

Január 22-én mûvészeti iskolásaink és hittanosaink köszöntötték a római kato-
likus templomban a 100 esztendõs Gulyás Jánosnét. Isten éltesse sokáig
egészségben Julianna nénit!

Intézményünk félévi nevelõtestületi értekezletére január 25-én került sor. 
Január 28-án szomorú szívvel vettünk búcsút Kiss Béláné Erzsike nénitõl,

aki 47 esztendõt töltött a pedagógusi pályán, s ebbõl 40 esztendõt
Lakiteleken tanított. Határozottsága, tudása, gyermekszeretete, nyugalma példa
volt mindannyiunk számára. Harmatos Áronné igazgató Erzsike nénit búcsúztató
beszédét e lapszámban olvashatják. Nyugodjék békességben!

A „VESD BELE MAGAD“ program 2011-ben akkora siker volt Vargáné Darabos
Márta és Pádár Erzsébet tanító nénik osztályában, hogy az országos szórólapokra
is a mi gyermekeink fényképei, rajzai kerültek fel. 2012-ben a folytatásként
meghirdetett TELLUS programhoz csatlakoztunk. Bízunk abban, hogy az önel-
látásra, a mezõgazdasági munkák gyermekkorban való elsajátítására nevelõ
remek kezdeményezés idén is beváltja a hozzá fûzött reményeket.

Január 31-én rendeztük meg iskolánkban a Kazinczy-verseny területi fordulóját.
A felsõ tagozatos diákok az értõ, szép felolvasásban mérték össze tudásukat. A zsûri
tagjai: Buda Ferenc Kossut-díjas költõ és Harmatos Áronné igazgató asszony voltak.
Eredmények:

5-6. osztály: INTÉZMÉNY FELKÉSZÍTÕ

1. Honti Dorka Eötvös Iskola Lakitelek Varga Melinda
2. Csíkos Tamás Eötvös Iskola Lakitelek Csinger Andrea
3. Halla Ákos Móricz Intézmény Tiszakécske Siklósiné Balla Erzsébet

7-8. osztály

1. Bártfai Anna Eötvös Iskola Lakitelek Olajosné Kádár Ilona
2. Kondor Nóra Móricz Intézmény Tiszakécske Vetési Lászlóné
3. Horváth Áron Buzás János Ált. Isk. Nyárlõrinc Szenekné Édes Kornélia

A verseny országos fordulójára, Kisújszállásra Bártfai Anna jutott tovább. Gratulálunk!

Február 6-10-ig fagyszünetet tartottunk iskolánkban. Az elõzetes számítások
szerint 380-400 ezer Ft-ot takarítottunk meg ezzel iskolánk költségvetésében.

A Németh László Gimnázium lakiteleki tagozatának szalagavatójára február 4-
én, szombaton került sor a Népfõiskolán. A rendkívül zord és mostoha idõ ellenére
24 végzõsünk szépszámú közönség elõtt kapta meg a gimnázium névadójának
arcképével díszített kitûzõt, s kezdte meg a közvetlen felkészülést az érettségire.
Az est remek hangulatát a 12. évfolyam Ludas Matyi elõadása és nyitótánca is
fokozta. A vacsora után vidám bált tartottunk a Kölcsey-házban.
A katasztrófa elhárítási törvény változása miatt 2012. január 1-jétõl iskolánk a
kiskunfélegyházi tûzoltóság hatáskörébe került. Az elmúlt hetekben számos alka-
lommal jártak nálunk a félegyházi lánglovagok, hogy bejárják az intézményt,
megismerjék az épületeket. Február 16-án a tiszakécskei és a kiskunfélegyházi
tûzoltók közös gyakorlatot tartottak nálunk, amelyen a csapatok összekovácsolása
volt a feladat. Délután lévén csak mûvészeti iskolásaink, tanulószobásaink és
napköziseink voltak az épületben, akik érdeklõdve figyelték a nehéz fabábuk men-
tését a füstgépek által keltett óriási homályból.

A TÖLGYFA Sportegyesület hírei
Kevés híja a 250-nek! Iskolánkban és községünkben is komoly hagyományai van-

nak a birkózó sportnak. A hetvenes-nyolcvanas évek sikerei után a szakosztály 2000-
ben ébredt fel Csipkerózsika álmából. Az elmúlt 12 esztendõ sikereit Balla Attila edzõ
munkájának köszönhetjük.

Attila bácsi versenyzõi pályafutása 1966-78-ig tartott a Tiszakécske Városi
Sportegyesület színeiben. Közben három esztendeig, NDK-beli munkavégzése ide-
jén, a Lipcsei Lokomotiv birkózója is volt. 1980-ban edzõi képesítést és versenybírói
végzettséget szerzett. 1999-ig Tiszakécskén edzõsködött.

2000-ben Harmatos Áronné igazgatósága idején kereste meg iskolánkat azzal,
hogy szívesen foglalkozna lakiteleki gyermekekkel, akik érdeklõdnek a birkózás iránt.

Hamarosan megalakult a DSK 2000 nevû diák-sportegyesület, majd létrejött a

Tölgyfa Sportegyesület, amely átvette a birkózó szakosztályt.
Balla Attila edzõi életét az utánpótlás nevelésére tette fel. Aktív sportolóként olyan

nagyságokkal edzett együtt, mint Tóth István, a késõbbi kétszeres világbajnok és
olimpiai második helyezett, vagy Réczi László világbajnok, olimpiai és Európa bajno-
ki harmadik helyezett birkózók. 

Vezetése alatt a 12 esztendõ során mintegy száz gyermek sajátította el a birkózás
alapjait Lakiteleken, akik megerõsödõ önbizalommal, küzdõszellemmel felvértezve
szereztek érmeket területi és országos versenyeken.

Az egyesület elsõ komoly eredményét Fekete László érte el 2001-ben, amikor az
országos diákolimpián 6. helyezett lett . 2003-ban ugyanezen a versenyen Lados
Kristóf ezüst, Lajkó Tamás bronz érmet szerzett. Szinte minden esztendõben voltak
országos sikerekkel büszkélkedõ sportolóink. Dugár Dániel, Varga Róbert, Szilvási
Dávid öregbítették iskolánk, egyesületünk, községünk hírnevét a diákolimpiák
dobogós vagy pontszerzõ helyezéseivel. Csapatban megyei grundbirkózó tornán
második és ötödik helyezést értünk el, az Interszõnyeg Kupán 2001-ben és 2003-ban
bronz, 2006-ban ezüstérmet nyertünk

Balla Attila irányításával 11 alkalommal rendeztünk országos területi versenyt
Interszõnyeg Kupa, majd Eötvös kupa néven. Ezek révén ápolunk sportbarátságot a
vajdasági Zenta város fiatal birkózóival.

Végezetül álljon itt azoknak a versenyzõknek a neve, akik a 12 év alatt érmet,
érmeket nyertek. A nevek után zárójelben a nyert érmek száma áll:

Birkózás eredményei 2000-2006-ig
Balázs Imre (1), Balla Ákos (1), Balla Tivadar (9), Balog Ferenc (1), Bodri Bálint (1),

Budai Richárd (2), Dugár Dániel (10), Faragó Dávid (2), Fekete László (5), Ipacs
Dávid (2), Lados Kristóf (12), Lajkó Tamás (25), Lobkovitz László (4), Lovas Benjamin
(8), Lovas József (3), Madari Dániel (1), Nagy Roland (1), Nagypál Norbert (2),
Németh Norbert (1), Olajos Balázs (1), Simon Norbert (12), Simonyi andrás (1),
Szilvásiu Dávid (6), Tamásy Roland (5), Török István (1), Tubak Dávid (2), Varga
Róbert (2),  Zádori Renátó (2) 
Birkózás eredményei 2007-2011 decemberéig 
Zádori Renátó(7), Gulyás Máté (1), Dugár Dániel (6), Szilvási Dávid (22), Kalló
Arnold (5),Sallai Bence (4), Suhari Nagy Károly (1), Varga Róbert (3), Lovas
József (2), Dóra Dávid (1), Pesti Krisztofer (2), Sánta Márton (3), Faragó Dávid
(5), Futó Richárd (7), Körmöczi László (14), Elek Róbert (1), Lovas Gergõ (3),
Berente Erik (9), Mocza István Bendegúz (3), Végh Martin (1), Jász Zoltán
(1),Soltész Norbert  (4), Csikós Dávid (1), Tamásy Richárd (2), Való Márk (1),
Dakó Adrián (1), Cseh János (1), 

A mai nappal bezárólag a Tölgyfa Sportegyesület kis birkózói összesen 242 érmet
szereztek. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk nekik, és Attila bácsinak!

A 2012. évi birkózószezon kezdetén minden érdeklõdõt szeretettel várunk edzé-
seinkre hétfõn és szerdán délután fél öttõl iskolánk tornatermébe!

Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszönjük 2011. esztendei 1%-os felajánlásukat, amely-
lyel a Lakiteleki Iskoláért Alapítványt 348 ezer Ft-tal támogatták. Az összeget õszi
beiskolázási támogatásokra, a gyermekek iskolai jutalmazására, tanulmányi versenyek
és osztálykirándulások támogatására fordítottuk. Kérjük, idén is gondoljanak ránk jó
szívvel! A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány számlaszáma: 52000018-131100076

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldalfebruár

„Szülõk iskolája“ –  drogprevenciós szülõi értekezlet Lakiteleken
Magyarország elsõ Drogellenes Stratégiáját tizenkét évvel ezelõtt fogadta el a Magyar

Országgyûlés. Ennek Bevezetõjében olvassuk: „Nem lehet kétségünk afelõl, hogy mára
a drogok illegális használata és az ezzel járó egyéni és társadalmi károk az ország
komoly problémájává váltak. ... A kábítószerek veszélyt jelentenek az egészségre, a
közösségekre és a társadalom egészére is.“ A helyzet azóta nyilvánvalóan nem lett jobb.
Bár a kisebb településeken élõ diákok védettebbek, mint a nagyvárosban tanuló társaik.
Ez a megnyugatató tény azonban nyugtalanító kérdést is felvethet szülõkben: mi lesz a
gyerekemmel, ha továbbtanul, ha a viszonylagos biztonságot és védettséget nyújtó
településrõl bekerül a városi középiskolába?

A Rév Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat munkatársai hosszú évek óta folytatnak
drogmegelõzõ tevékenységet.  A program célja, hogy a szülõk támogatást kapjanak
abban,  hogy segítõleg gyermekeik mellett állhassanak akkor is, ha azok esetleg
nehéz élethelybe kerülnek. Hogy ne csak akkor kelljen errõl beszélni a családban,
amikor már feszültség keletkezett. Hogy elinduljon a párbeszéd, és a drogkérdés
sem legyen tabutéma a családban.

A drogprevenciós szülõi értekezlet 2012. március 21-én délután 6 órakor
kezdõdik az iskolában. Várja Önöket:           Molnár Ferenc a Rév intézményvezetõje

A program a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatásával és
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremûködésével

valósul meg. Kedvezményezett: Fõplébániai Karitász Alapítvány.



„A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat !“( Joel: 2, 13.)

Február 22-ével, a hamvazószerdával elkezdõdött a Nagyböjt, amikor hitünk legna-
gyobb eseményére, központi titkának megünneplésére készülünk: Jézus Krisztus kínszenve-
désének, megváltó kereszthalálának és dicsõséges feltámadásának megünneplésére.

A böjt valamitõl való önmegtartóztatást jelent. A kötelezõ pénteki bûnbánati napon
kívül vállalhatunk még egyéb önmegtagadásokat: kerülni a szórakozást, az ételeket,
italokat, ki-ki a maga élethelyzetében gondolkodva tehet elhatározásokat. Ám egy dologra
vigyázni kell a böjttel kapcsolatban. A böjt nem lehet sportteljesítmény, nem szabad csak
a külsõségekért mûvelni, mert akkor ugyanabba a hibába esünk, mint a farizeusok,
akikrõl kõkeményen kijelentette Jézus: „hasonlítanak a fehérre meszelt sírokhoz, melyek
kívülrõl szépek, de belül tele vannak a halottak csontjaival és mindenféle undokságokkal“.

A böjt megtanít önfegyelmezésre, melyre olyan nagy szükség volna ebben a kapkodó,
rohanó, ideges, indulatokkal teli világban. De a legfontosabb cél a böjt esetében az,
hogy akaratunkat az Istenéhez igazítsuk. Ahhoz az isteni akarathoz, mely szá-
munkra meghozza a megváltást, az emberhez méltó boldogságot.

Nehéz ez az út, de senki nem mondta, hogy a „szûk ösvényen“ járni könnyû. Aki
igazán megtapasztalta ennek nehézségét, megtapasztalhatta gyönyörûségét is, mert
nem az a lényeg, hogy keseregjek bûneim felett. Ha már fel- és beismertem bûneimet,
akkor ez egy olyan találkozáshoz vezet Istennel, melyet talán semmikor nem él át az
ember, csak amikor megtapasztalja Isten ingyenes irgalmát és szeretetét. 

(Forrás: Virtuális plébánia.)

A keresztény élet Út

Egy több mint 25 éve mûködõ, kaliforniai székhelyû kutatócsoport, a Barna Group
hatéves,  kutatásai során több mint 15 ezer telefoninterjút készített olyanokkal, akik az
országos népszámláláskor kereszténynek vallották magukat.

Kutatásuk egyik legjelentõsebb tanulsága, hogy a lelki fejlõdésnek meghatározható
állomásai vannak, ám a keresztények többsége valamelyiknél megreked. Jóllehet minden
ember lelki kibontakozása egyedi, nagy vonalakban mégis felvázolható a fejlõdés útja.

Bár ez Amerikában készült felmérés, de talán nem érdektelen és nem tanulság nélkül
való,  ha – Nagyböjt közeledtével – megpróbáljuk  magunkat a lelki fejlõdés 10  pontja közül
valahova elhelyezni .A felmérés alapján az alábbi állomások különíthetõek el (zárójelben
az adott érettségi fokra eljutott, magukat kereszténynek nevezõ válaszadók aránya):

1. Nem ismeri a bûn fogalmát. (1%)
2. Tudja, hogy a bûn létezik, de nem érdekli. (16%)
3. Bánkódik bûnei következményei miatt. (39%)
4. Megvallja bûneit, és Jézustól kéri a szabadulást. (9%)
5. Vallási tevékenységet végez. (24%)
6. Hosszabb idõn át lelki nyugtalanságot tapasztal. (6%)
7. Megtapasztalja az összetöretést. (3%)
8. Dönt, hogy átadja és alárendeli magát Istennek: teljes ráhagyatkozás. (1%)
9. Szereti Istent, és mély, meghitt kapcsolatban van vele. (0.5%)
10. Szereti az embereket, és mélyen együtt érez velük. (0.5%)
A legtöbb válaszadó tehát nem jut tovább a 3. állomásnál (vagyis elismeri a bûnt és

következményeit, de nem kéri Krisztus segítségét), sõt az úgynevezett újjászületett
keresztények többsége sem lép az 5. szinten túl (vagyis Krisztus szabadítását kéri, majd
beleveti magát a vallási tevékenységekbe).

Alapvetõen fontos tehát, hogy tudatosítsuk magunkban: a keresztény élet út, amely-
nek célja, hogy a hívõ ember Istent és az embereket szeretõ („Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl. Ez az elsõ parancso-
lat.“ Mk 12,30-31), új teremtménnyé legyen Krisztusban („Mert sem a körülmetélés
nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtmény.“Gal 6,15).

(Forrás: Magyar Kurír. Közreadja Tábori Kálmán)

Ifjúsági MÉCS

2012. decemberi számunkban a MÉCS-rõl ezt a mondatot írtuk le: Egyházközsé-
günkben él a MÉCS, a fiatal családok közössége . Örömmel vettük az ezzel kapcso-
latos kritikát, mert ez annak a jele, hogy vannak olyanok, akik nem  csupán átlapozák a
katolikus oldalt, hanem el is olvassák. 

Tehát van Ifjúsági MÉCS is amelyet  a MÉCS Családközösségekbe tartozó szülõk
gyermekei és barátaik részére hoztak létre . 

Céljuk olyan baráti, õszinte légkörû ifjúsági közösségek létrehozása, ahol a fiatalok
megtapasztalhatják, hogy családjuk élõ, katolikus hitével, értékrendjével nem áll a világ-
ban egyedül, s hogy ezáltal megszülessen és megerõsödjön bennük a felismerés, hogy
ezeket az értékeket megtartani és õrizni érdemes.

Ennek bizonyítására álljon itt  egyházközségünk  két fiataljának  írása arról a MÉCS
lelki gyakorlatról, amelyen még az elmúlt év novemberében vettek részt.

Család, önismeret, hit, szeretet
A MÉCS Napokról hallottam már korábban is, hiszen a szüleim, ha tehetik, elmennek

a házasoknak szervezett egy-egy hétvégére, de személyes tapasztalatom még nem volt.
Úgy döntöttem, ha egyedül is, de el kell mennem! Szerencsére úgy alakult, hogy egy

nagyon jó barátnõm, Anna is elkísért, aminek még jobban örültem. A témák ismertek
voltak számomra: család, önismeret, hit, szeretet, megbocsátás stb…Más táborokban
is sokat foglalkoztam már ezekkel. Ami meghatározó volt számomra, az a szombat este
volt, amikor egy terembe 20-30 gyertya égett, mi körbeültük és imádkoztunk, elmélkedtünk.
Rendhagyó szentáldozás keretében törtük meg együtt a kenyeret (nem csak az atya) és
ittuk meg a bort. Nagyon jó hangulat volt.  Aztán a szervezõk közül 3 ember kiállt, köztük
a lelkigyakorlatot vezetõ atya is. Mi egyesével odamentünk hozzájuk, elmondtuk miért
szeretnénk imádkozni és õk a kezüket ránk téve fohászkodtak az adott imaszándékra.
Valami megfoghatatlan, hatalmas energia vett körül minket, leírhatatlan volt.

Külön jó dolognak tartottam, hogy hozzánk hasonló fiatalok mondták el érzéseiket,
meséltek az életükbõl nehezebb és szebb idõszakokat. Nyíltak voltak felénk és sokat
segítettek tanúságtételeikkel. De a közös étkezések is nagyon vidáman és szeretettel-
jesen teltek. Nagyon sokat nevettem azon a hétvégén, jó volt egy pár napra kiszakadni
a hétköznapi élet taposómalmából. Újult erõvel, megerõsödött lélekkel, boldogan és
békésen tértem haza.

Most pedig várom a következõ ilyen alkalmat, mert úgy gondolom nincs olyan helyzet,
amikor ne lenne szükség egy kis „lélektisztogatás“!                              Rózsa Szabina

Család, élet, hivatás, barátság

Egy hétvégét tölteni távol a városoktól, egy monostorban, egy hegy tetején- ez volt
az elsõ dolog, ami megfogott és elgondolkoztatott arról, hogy érdemes lenne elmenni egy
MÉCS hétvégére.

A hetek gyorsan teltek, a vizsgaidõszak vészesen közeledett, egyre több dolgot kel-
lett elintézni, egyre nagyobb volt a nyomás. Ezért döntöttem úgy, hogy itt az ideje egy ki-
csit megállni, szünetet tartani. Csöndet és nyugalmat éreztem, amikor az egyre hûvösödõ
alkonyban kapaszkodtunk fölfelé a hegyoldalon, célunk, a kismarosi ciszterci kolostor felé.

Két nap nem sok idõ, mégis rengeteg dolog történt velünk: elgondolkoztunk saját és
családunk életérõl, hivatásról, barátságról, az áldásokról melyeket folyamatosan kapunk
és a nehézségekrõl, amelyekkel újból és újból meg kell küzdenünk, ha magunkat és
legközelebbi környezetünket egyben akarjuk tartani. Sok beszélgetés, elmélkedés, ima
által egyre mélyebbre hatoltunk saját gondolatainkba és közben megismertük mások
gondolatait,érzéseit. Megtudhattuk ki hogyan éli meg a különbözõ élethelyzeteket. Talán
a legjobb az volt, hogy lehetõségünk volt elmesélni valakinek a problémákat, amelyek
aggasztanak minket és mi is meg hallgathattuk mások problémáit, erõt merítve azokból.

A komoly dolgok mellett persze volt szórakozás is, játékok, vicces, rövid szín-
darabok és sok-sok nevetés.

Két nap nem sok idõ, de arra éppen elég, hogy megismerjünk másokat, mások
problémáit, és ezek segítségével talán saját életünket is másképp szemléljük. Nehéz
volt visszamenni a gyönyörû, csendes kis falucska után, a zajos, sokszor ijesztõ város-
ba, újból szembe találni magunkat azokkal dolgokkal, amelyek elõl legszívesebben
elmenekülnénk, de ha egy valamit megtanultunk ebbõl a hétvégébõl az az volt: a saját
életünket csak mi magunk alakíthatjuk át, más ezt nem fogja és nem is tudja megtenni
helyettünk.                                                                                            Tábori Anna

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

„Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, ösvényeidre taníts meg engem!“ ( Zs.: 24, 4.)

LAKITELEKI    ÚJSÁG február8. oldal

2012. március 3-án, szombaton Lakiteleken lesz az espereskerületi hittan-
verseny. Kecskemét környéki plébániák csapatait és egyéni versenyzõit szeretet-
tel várjuk a Jézus Szíve templomba reggel 9 órára. 

Ekkor kezdõdik a szentmise, s ezt követõen  az iskolában lesz a vetélkedõ.

A nagyböjt i  le lk igyakorlat  templomunkban 
március 22.  23.  24-én lesz!



R E F O R M Á T U S  É L E T  S Z E R K E S Z T I : Szabó Tamás lelkész

„… én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra, meg újra szívbõl imádkoztam. Úgy jártam-keltem,
mint ha barátomról, testvéremrõl lett volna szó… Uram, meddig nézed el ezt.“ (Zsoltárok 35:13-17)

LAKITELEKI    ÚJSÁGfebruár 9. oldal

Böjt az Isten szeme elõtt…

A böjt fogalma, a böjt alkalmazása ma már egyformán
megtalálható az egyház klasszikus keretein kívül az élet
szinte minden területén, és amit ebben a rövid írásban
ezzel kapcsolatban érinthetünk, az csak egy aprócska
mozaik.

Bizonyára mások is fölteszik a kérdést, hogy hogyan
böjtöljünk ebben a modern világban? Piktogramok
világából nagyon rövid választ lehet erre adni. A
bélyegképek között gyakran találkozunk piros csíkkal
áthúzott szendvicset, vagy szívószállal ellátott poharat,
fagylalttölcsért stb. ábrázolásokkal, rendszerint olyan
helyeken, olyan bejáratok elõtt, amely helyiségekben nem
lenne kívánatos az ott jelenlevõk között falatozni, nasizni.
De a fent említett tiltó bélyegsor kép nem jelenti
automatikusan böjtöt a modern ember számára. Így
magában nem több mint egy „tiltó regula“.  Bár manapság
sokkal inkább a szemünket és a fülünket kellene böjtöltet-
ni, hogy Isten felülrõl és belülrõl jövõ, halk és szelíd
hangját meghalljuk. Hogy hogyan teljesítjük a halk és a
szelíd szó meghallására irányuló feladatot, bizonyára
ahányan vagyunk annyi féle képpen. Az egyház, a közép-
korban, szigorú regulák, elõírások közé szorította a böjt
teljesítésének külsõ szabályait. Az ember életfeltételeinek
és életterének megváltozásával, meg a korszellemmel
ezek az elõírások mindinkább háttérbe szorultak, s hogy
a mai körülmények között „böjtöt“ tartsunk ahhoz kreati-
vitásunk, találékonyságunk teljes igénybevételére van
szükség. 

A nagyböjt lényegét nem szabad elfelejtenünk: Jézus
Krisztus feltámadása és annak méltó megünneplése
annyira fontos nekünk, hogy arra, idõben, térben és
minõségben is rá tudjunk hangolódni, készülõdni, ezért
böjtölünk! Hogy Krisztus feltámadása ünnepének emberi
életünk, létünk idõskáláján helye, udvara, tere legyen. Ne
silányuljon le egy határidõnaplóba beírt két megbeszélés
közé szorított eseménnyé. Nekünk kell megtalálni a mód-
ját annak, hogy tudtára adjuk a világnak, hogy a húsvét
számunkra nem egy fülszöveg, nem egy olyan bejegyzés,
amelyre az adott pillanatban majd rögtönözünk valamit,
hanem arra készülünk! 

Böjttel készülünk! Böjtölésünk nem ételrõl, italról,
látványról, hangzásról szól, hanem a feltámadott
Krisztusról, rólunk, megváltásunkról szól! S mindez Isten
szeme elõtt történik.

Hogy hogyan böjtöltetjük magunkat hatalmi
küzdelmekrõl, háborúkról és katasztrófákról szóló
tudósítások, híradások kiszûrésével, ennek módját
személyre szabottan kell megtalálni. Mert lehet, hogy
kíváncsiságunk ki van éhezve ezekre és az ehhez hason-
ló hírekre, de be kell látnunk azt, hogy kell, hogy legyen idõ
– „mert mindennek rendelt ideje van…“ – amikor sem
testünk, sem lelkünk nem kívánja az ilyenfajta híradást. 

A csendnek is rendelt ideje van, és a „képtelenségnek“
is ideje van, mert csak így, szemünket, fülünket böjtöltetve
tudunk olykor-olykor lényünk alaphangjára hangolódni,
hogy meg tudjuk, mi lakik bennünk, kirõl és mirõl beszél
lényünk mélye.

Gönczõ Sándor, 
hajósi református lelkész

J. Simon Aranka: Uram, nézd

Uram, én vak vagyok! Nézd, sírva bolyongok,
Mindenhol a konkolyt ,  a gazt veszem észre,
Mert  nem csak szememmel,  szívemmel se látok,
Ereimben foly ik Bart imeus vére.
Nyomorom koldusé, szemeimen hályog,
Útszélre számûzve, k iá l tozva vár lak
Sötét  é jszakámban utam nem találom,
Uram, mutasd fényed, add, hogy újra lássak!
Uram, béna vagyok! Nézd, csak roskadozom,
Mert  fö ldhöz szegez tengernyi  véres vétkem.
Önként élek gúzsban, mégis minden napon
A Si loe gyógyító v izét  remélem.
Bûneim oly sokszor nyomták arcom sárba,
Hogy már nem maradt elég erõm felál ln i.
Szól j  hozzám, gyógyíts,  csak Te ál l í thatsz lábra!
Uram, bocsáss meg, taní ts meg újra járni!
Uram, leprás vagyok! Nézd rút  bélyegemet!
Bûzlõ sebeimben száz veszélyt  hordozok.
Szívemben gonoszság, fekélyek le lkemen,
Gondolataim bõsz, fekete ordasok.
Ir tózat let tem én, csak magányom enyém,
Ne kerül j  e l  Te is,  lásd, nincs k ihez mennem,
Pária le lkemnek ér intésed remény,
Uram, könnyeiddel  moss t isztára engem!
Uram, romlot t  vagyok! Nézd, a sorsom halál!
El í té l t  lator,  k i  jót  tenni  nem tudok,
S bár aj tód elõt tem örökké nyi tva ál l,
Nélküled házadba soha el  nem jutok.
Vérem hajszol,  ûz:  e l  tõ led, egyre messzebb,
Végzet tátot t  torka már vár,  hogy elnyel jen,
Örök sírba esnék, de fel fog kereszted.
Uram, tar ts erõsen, mentsd meg hût len le lkem!

Farsangoltak gyermekeink
Február 11-én tartottuk gyülekezetünkben a már

hagyományosnak mondható gyerekfarsangot. Ebben
az évben nem sokan hallották meg a hívó szót, betudható
ez a nagy hidegnek, a hirtelen jött iskolai szünetnek. Az
azonban biztosan elmondható, hogy a részt vevõ 11 gyer-
mek biztosan jól érezte magát, s nagy örömükre sok
ajándékkal térhettek haza.
Köszönjük mindenkinek, aki küldött süteményt, szendvicset. 
Külön köszönjük Tubakné Hildának és Dakóné Csillának a
délutáni segítséget.

Nyári tábor
Szeretettel tájékoztatunk minden érdeklõdõt,
hogy gyülekezetünkben az idén is szervezünk
nyári tábort. 
Helyszín: Tiszaladány, 

Református Ifjúsági Táborhely
Idõpont: 2012. június 26 - július 1.
Aki szeretné biztosítani a helyét, már feliratkozhat az
utazók listájára. Szeretettel várom elsõsorban a refor-
mátus gyermekek, ifjak jelentkezését. Akik már voltak
velünk táborozni, s jó emlékekkel tértek haza jöjjenek, és
hívjanak másokat is. Reménység szerint, ha sikeres
pályázatokat készítünk, akkor a tábordíja nem lesz több,
mint a tavalyi.

Papír - és vasgyûjtés gyülekezeteinkben

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Lakiteleken és
Nyárlõrincen is papírgyûjtést szervezünk a nyári táborunk
támogatására. 
Lakiteleken ebben az évben is felvállalja a Tubak család a
lebonyolítást. Várjuk a felajánlásokat, házhoz is megyünk.
Idõpont: 2012. április 13-15. (húsvét utáni hétvége)
Nyárlõrincen az iskolai papírgyûjtéssel összhangban, az
iskolánál adhatják le adományaikat gyülekezetünk javára.
Az idõpont egyeztetése folyamatban. Itt is megoldjuk a
házaktól való elszállítást.
Mind a két helyen a táborba jelentkezõ gyerekek között
versenyt hirdetünk, ahol a tét, a tábordíjának mérséklése.

Alkalmaink:
Minden vasárnap 

9 órakor istentisztelet a templomban, 
és gyermekalkalom a gyülekezeti teremben

Február 25. szombat: Bûnbánati istentisztelet
Nyárlõrincen 16 órakor
Lakiteleken 17 órakor

Február 26. Böjt elsõ vasárnapja
Lakiteleken 9 órakor istentisztelet
Nyárlõrincen 11 órakor istentisztelet

A alábbi képen
látható a beöltözött
gyermekek serege.
Aki nem ismerné fel
õket íme a névsor
(felsõ sor): Csille
Lajos, Tubak Csilla,
Aszódi Janka, Szabó
Réka, Dakó Bianka,
Róhr Nikolett; 
elsõ sor: Tombácz
Levente, Tombácz
Kata, Magyar Péter,
Magyar Dániel,
Magyar Mirjam.
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Nagyjaink a Nagyvilágból
Pásztor László (Felsõelemér, 1921. szeptember 1.) gyógyszerész, Amerikai

Magyarok Országos Szövetsége egyik alapítója.

Az 1956-os forradalomban részt vett az oroszlányi, a gyõri és más dunántúli forradalmi
tanácsok munkájában. Még novemberben elhagyta az országot. elõbb Bécsbe, majd 1957-
ben az Egyesült Államokba költözött. Ott a Jones and Laughlion acélgyárban vegyész-
gyakornok, kutatóvegyész, majd 1958-tól csoportvezetõ vegyész, végül 1965-tõl osztály-
vezetõ lett, majd fokozatosan bekapcsolódott az amerikai politikai életbe.

1969-ben már a Republikánus Párt egyik országos igazgatója volt, 1970-ben pedig életre
hívta az Országos Republikánus Nemzetiségi
Tanácsot, melynek elnöke lett. 1971-ben kine-
vezték a Republikánus Párt Elnöki Tanácsadó
Testülete elnökévé Bob Dole szenátor és
pártelnök mellé. 1972 és 1974 között a Repub-
likánus Párt országos végrehajtó bizottságá-
nak tagja volt, közben (1973-ban) kinevezték a
Környezetvédelmi Minisztérium egyik tanács-
adójává. A Demokraták 1974-es gyõzelmét
követõen a Dravo mérnöki és építkezési vál-
lalatnál helyezkedett el tanácsadóként, majd
1977-tõl a vállalati tervezési osztályának egyik
vezetõjeként. 1980-ban a republikánis Reagan
választási gyõzelme után a kormánykapcsola-
tok igazgatója lett a Dravónál és
Washingtonba helyezték át.

1984-ben alakította meg az Amerikai
Magyarok Országos Szövetségét (AMOSZ).
1987-ben vonult nyugdíjba, amikortól társadal-

mi tevékenységben az
AMOSZ washingtoni iro-
dájának feje lett. Ezen
felül még számos repub-
likánus, illetve emigráns
magyar szervezetnek (pl.
Amerikai Magyar Szövet-
ség) volt tagja vagy igaz-
gatója, elnöke. Jelenleg
Washingtonban  él. 

Forrás: wikipedia

MEGHÍVÓ  „Konferencia és Fórum a MEZÕGAZDÁLKODÓKÉRT“ 31.

A Lakiteleki Népfõiskola, a Szent István Egyetem Környezet-és Tájgazdálkodási
Intézete – Gödöllõ, a Kárpát-medencei Zöld Fórum Egyesület és a

Biogazdálkodók szervezésében és rendezésével

A MAGYAR VIDÉK ÉLNI AKAR!
c. mezõgazdasági konferencia és fórum 31.

Fõbb témakörök, programok:
1000 – MEGNYITÓ Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola vezetõje

1030 – Fórum V. Németh Zsolt államtitkár úrral a Darányi Ignác Tervrõl és egyéb
aktualitásokról...

1130 – Gazdafórum a tényekrõl, javaslatokról, Földügyek
1400 – Az állami tulajdonú termõföldek hasznosításának aktuális kérdései – Szabó

Csaba, a Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri megbízottja

1500 – Gazdafórum a tényekrõl, javaslatokról, Vélemények és értékelések összegzése.

Helyszín: Lakiteleki Népfõiskola, Kölcsey Ház
IDÕPONT: 2012. március 2., péntek, 1000-1600 óra között

Elérhetõség, információ: monika.bartos@parlament.hu
Telefon: 06/76-549-047 (Sütõ Linda), 06/1-441-42-91 (Bartos Mónika)

Kirándulás Kárpátalján

Mester András ajánlata, aki Mezõ-
gecse, Lakitelek kárpátaljai testvér-
településének polgármestere.

5 nap/4 éjszaka

Elsõ nap: Érkezés a határ ukrán
olda-lára Beregsurányon át 1300-kor.  
Pénzbeváltás, tankolás, stb.     
Beregszász – Mezõgecse (kb. 20 km)
Közben: Séta Beregszász városában,
ismerkedés a nevezetes helyekkel.
Római katolikus templom (XV. sz. eleje,
gót stílus), Bethlen-Rákóczi kastély
(XVII. sz.), egykori vármegyeháza,
egykori törvényszék épülete, úri kaszi-
nó, volt Oroszlán-szálló. Szent István,
Petõfi Sándor, Illyés Gyula szobrai.
Szállás elfoglalása Mezõgecsén.
Vacsora a vendéglátóknál kb. 1800.

Második nap: Reggeli a vendéglátóknál.
Indulás: 900-kor
Mezõgecse – Beregszász – Munkács
– Beregvár –Vereckei-hágó (kb. 280
km.) 
Közben: a Munkácsi-vár megtekintése.
A munkácsi vár. A vár történelmi és
néprajzi múzeuma. Séta Munkács bel-
városában (történelmi városháza, 14.
szd-i. Szent Mihály-kápolna, Rákóczi-
kastély). A beregvári Schönborn-kas-
tély és kastélypark, az „örök fiatalság“
forrása. Vereckei-szoros (a Latorca és
Szarvas-patak összefolyása, a Latorca
áttörése a Vereckei-szoroson, az
Árpád-vonal bunkere). Vereckei-hágó
(841 m. t.sz.f.). Séta a már több ízben is
megrongált millecentenáriumi emlék-
mûhöz. Kilátás a Keleti-Beszkidekre és
a Borzsa-havasokra. 
Vissza a szálláshelyre. 
acsora a vendéglátóknál 1900. 
Borkóstoló (Ízelítõ a helyi borokból).
Választható program!

Harmadik nap: Reggeli a vendéglátóknál.
Indulás: 900

Mezõgecse – Bene – Csetfalva –
Tiszaújlak – Nagyszõlõs – Huszt –
Ökörmezõ – Szinevéri-hágó – Talabor
völgye – Szineviri-tó. (kb. 300 km.)
Közben: Nagymuzsaly – templomrom.

Bene – református és katolikus temp-
lomok. Csetfalva. Gótikus kazettás
mennyezetû templom (XV. sz.),
harangláb megtekintése. A tiszaújlaki
turulmadaras kuruc emlékmû megte-
kintése. Nagyszõlõs nevezetességei.
Ismerkedés Nagyszõlõssel. Római
katolikus templom (XIV. sz.), Ferences
kolostor és templom (XVIII. sz.),
történelmi vármegyeháza épülete,
Perényi-kastély (XVII. sz.). A huszti vár-
rom „düledékei“. Kilátás a maramarosi

medence bejáratára, a Borzsa-hava-
sokra, a Nagyszõlõsi- és Avas-hegysé-
gre (333m t.sz.f.) Az izai kosárfonás.
Megálló a Kamionka-gerincen (kb:
900m t.sz.f.). Kilátás a Borzsa-havasok
keleti vonulatára és a Kraszna-hava-
sokra. Megálló Alsószinevéren. A
Talabor szurdokvölgye. Az Árpád-vonal
bunkerei. Felsõszinevér. Séta a
Szineviri-tóhoz, és a tó körül (981 m
t.sz.f.). 
Vissza a szálláshelyre.
Vacsora a vendéglátóknál 1900.

Negyedik nap: Reggeli a vendéglátóknál.
Indulás: 900

Mezõgecse – Huszt – Técsõ – Rahó –
Tatárhágó – Mezõgecse (kb. 300 km)
Utazás a Felsõ-Tisza vidékére,
ismerkedés a végeken élõ magyarok és
huculok életével.  Técsõ n megtekintjük
a fakazettás mennyezetû református
templomot, Kossuth szobrát, Hollósy
Simon mellszobrát, aki festõiskolát
hozott létre a városban és mûvészeti
tevékenységet folytatott e vidéken.
Megálló Terebesfejérpatak mellett
Európa közepénél, majd a Fehér- és a
Fekete-Tisza összefolyásánál Rahó
nál. Sztrukivszkai fatemplomot
Kõrösmezõn, amelyet egy „asszony-
vallató“ függõhídról közelítünk meg.
Továbbutazás a Tatár-hágóra a régi
lengyel-magyar határhoz. Hucul
kézmûves kirakodóvásár megtekintése
vásárlással egybekötve. 
Vissza a szálláshelyre.
Vacsora a vendéglátóknál 2100.

Ötödik napReggeli a vendéglátóknál.
Indulás: 900

Mezõgecse – Nevicke – Ungvár –
Beregsurány (kb. 170 km)
Közben: Rövid megálló az Ung völ-

gyében. A nevickei vár romjai. Kilátás
az Ung völgyére a nevickei várhegyrõl.
Ungvár. Ismerkedés Ungvár neve-
zetességeivel. Az ungvári Drugeth-vár,
vármúzeum. Szabadtéri néprajzi
múzeum. Egykori vármegyeháza,
egykori zsinagóga. Az ungvári görög
katolikus székesegyház és püspöki
palota. Séta Ungvár belvárosában.
Vásárlás. Érkezés a határ ukrán
oldalára (Beregsurány) 1500

Elérhetõségek: 
Mester András 

tel: 06-20-551-37-90, 
00380-50-92-553-70

e-mail: mezogecse@yahoo.com, 
honlap: www.mezogecse.atw.hu 

* * *
A mezõgecsei prospektust a

lakitelek.ma.hu honalpon
megketinthetik!
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Akikre büszkék vagyunk…
Egy régen elkezdett, s az elõzõ számban felújított sorozatot indított útjára a

lapunk. Ám a mostani részekben a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok bemu-
tatásával szeretnénk olyan ifjakat megszólaltatni, akik nagyon sokrétûek,
mozgalmasak, példaértékûek a többiek elõtt. Elõttünk. 

Akiket most szándékozom beszélgetni, az élet különféle területén dolgoz-
nak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek kulturális életébe igen aktívan
bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem mindenki „õsgyökeres“ falubeli,
mégis szívvel-lélekkel végzi itt nálunk a saját maga által kitûzött feladatát:
alkot, énekel, muzsikál, fest, vagy épp színdarabot játszik… Végtelen a sor, de
hál'Istennek végtelen az elõttünk „felsorakozók“ száma is, hiszen mindig
csatlakoznak hozzájuk újak, s még újabbak. Bizony ettõl lesz csodás a világ,
a mindennapok szürkesége! Mert van, aki segíti nekünk kiszínezni az eget,
elandalít egy lágy dallammal, vagy épp felráz egy ritmusos zenével, esetleg
ámulatba ejt, csodáltat bennünket az alkotásával… Olykor elég csak a
szemébe nézni, hallani a hangját, látni õt és alkotását, s máris jobbá válunk
mi is. Más lesz a segítségükkel a bennünket körülölelõ világ…

Dr. Lendvai Dénes
patikus, zenész, 

akit most szeretnék 
bemutatni.

– Igazán „õsgyökeres“
lakiteleki vagy, bár Lendvai
Dénes nem ide született, nem
itt járt iskolába. De nagyon jól
emlékszem, amikor a Lendvai
család a hétvégekre meg-
érkezett a kecskeméti vonat-
tal a nagymamához, nagypa-
pához. Hogyan is kezdõdött?

–  „Akikre büszkék vagyunk“ – elõször is köszönöm a belém vetett bizalmat,
mint „ÕSGYÖKERES“ lakiteleki. Csapongnak a gondolataim, nehéz rendet tenni
Lakitelek – Kecskemét között! Kecskemét életem elsõ 16 évének õsbázisa: a
szûk, óvó család, a legjobb barátok, az iskoláim, Lendvai nagymamám... mind ide
kötnek. A gondtalan nyarak, az Erki és Tyukász család (édesanyám családja), a
nagyszülõi ház... emlékek: Lakitelek – a valódi gyökerem!

– S miért lettél patikus? Gyógyszerészt is mondhatnék, de a patikus nekem
patinásabb. Ti már egy patikus-dinasztia vagytok, hiszen az édesanyád, és a
feleséged, Marcsi is gyógyszerész. Avass be bennünket a romantikus részekbe!
Mit tudhatunk meg rólatok?

– Miért lettem patikus? Igazán mindig is a matematika vonzott, azzal kapcso-
latban szerettem volna továbbtanulni, de mint minden gyermek, aki a szülei
nyomdokain járva, példájukat követve dönt, én is édesanyám hivatását választot-
tam. Patikus lettem. Szegeden a SZOTE Gyógyszerésztudományi karán
végeztem 2000-ben. Itt ismertem meg Marcsit – Ádám Máriát –, a feleségemet.
Szerettünk Szegeden élni, tanulni, és bár felkérést kaptunk egyetemi kutató-
munkára, mi az igazi patikuslétet választottuk. Máris visszakanyarodunk
Lakitelekre, hiszen itt telepedtünk le, immár 11 éve. Ide születtek gyermekeink,
Márton és Adél.

Szeretek Lakiteleken élni és dolgozni, bár kevesen tudják rólam, hogy a
délelõttjeimet Tiszaugon töltöm. A tiszaugi fiókpatikát vezetem, délután pedig
csatlakozom a lakiteleki csapathoz, ahol édesanyámmal és feleségemmel együtt
dolgozom.

– Több mint tíz esztendeje vagyok részese a Mákvirág Drogérában és
Galériában  folyó eseményeknek, s erre nagyon büszke vagyok! A nagy család
összetartó erejének köszönhetõek a feledhetetlen kiállítások, összejövetelek,
mûvészeti napok. Téged is mindig ott láttalak az elõkészítõ munkálatokban is. Mit
jelent Neked ez a kis kulturális központ?

– A Mákvirág Drogéria és Galériáról nem lehet érzelemmentesen beszélni...
nem is kell. Sok embert köt ide kellemes emlék, megható pillanat. Dr. Kiss Ágos-
ton körorvos szobája, a Kézlenyomat Galéria, a kiállító mûvészek, az évente
megrendezésre kerülõ Lakiteleki Mûvészetek Napja. Büszkeséggel tölt el, hogy az
idén 15 éves törékeny Mákvirág részese lehetek. Édesanyám Lakitelek iránti
tisztelete, szeretete mozgatja, viszi elõre a drogériát, melynek vezetésébe néhány
éve Dani öcsém is bekapcsolódott. Dani örökölte édesanyánk érzékenységét,

fogékonyságát a mûvészetek iránt. Nagyon sokat segít anyának a Mûvészetek
Napjának megszervezésében, kivitelezésében.

– Soha nem hallottam róla, hogy Te muzsikálsz. Viszont Erki Pista bácsit, a
nagypapádat ismerte a falu apraja-nagyja, hiszen nem volt olyan óvodai
összejövetel, ballagás, amikor ne lépett volna fel kísérõként a tangóhar-
monikájával. Õ szolgáltatta a zenét. Mennyire emlékszel rá, hiszen sajnos
nagyon korán eltávozott közületek? A zenei vénát örökölhetted?

– Hiszek abban, hogy a ZENE nem vész el, csak átalakul.... és az én vénáim-
ban is kering abból az Erki vérbõl. Erki papa nagyon sokoldalú, mûvelt ember
volt. Játszott mandolinon, tangóharmonikán, zongorán és hegedûn, énekelt,
érzékeny volt a világ dolgai iránt. Ne feledkezzünk meg Tyukász Máriáról – a
MAMÁRÓL –, aki nagy szeretetben és tisztességben nevelte három gyer-
meküket, az én édesanyámat is. Édesanyám zongorázni tanult, fellépett óvodai,
iskolai rendezvényeken, késõbb az egyetemi színjátszó kör tagja volt. Rendkívül
érzékeny a mûvészetek iránt, legyen az zene, irodalom, festészet. És ez a JÓ –
számomra leginkább a ZENE – az én gyerekkoromat is áthatotta. Édesapám
révén „komoly“komolyzenei képzést kaptunk. Dani öcsémmel sokat
tûnõdtünk,    kicsit féltünk is Prokofjev Farkasától. Anya sokat mesélt,
énekelt..., a két lábon járó irodalom!

Zeneiskolába nem jártam, sokáig nem játszottam hangszeren.
BASSZUSGITÁR... Döncikém, legyél te a basszusgitáros –  hát így alakult meg
az elsõ zenekar Téglagyári Megálló néven. A legjobb barátok összeálltak
meghódítani a világot. Legszebb gimnáziumi évek...

– Édesanyád is, én is, és még nagyon sokan a gyermekkorunkban Kovács
Vilma nénihez jártunk zongoraórára. Meghatározó évek voltak ezek. Kitõl tanultál
gitározni? Egyáltalán, milyen hangszeren játszol? Neked is volt  „Vilma nénid“?

– Az én „Vilma nénim“ Virányi Viktor bácsi. Természetesen én is nagyon sokat
köszönhetek neki, hiszen alapok nélkül nincs mire építkezni. Ezeket a zenei
alapokat õ tanította meg nekem, és közben óvatosan, de nagyon tudatosan az
akusztikus gitár felé terelt.

– Ha azt mondom, VIOLINKULCS, Te azt mondhatod: BASSZUSKULCS.
Volt egy Basszuszkulcs Klub itt a mûvházban. Mennyire volt meghatározó ez a
klub abban, hogy zenélj? Hogy ezekkel a társakkal muzsikálj?

– A Basszuskulcs klub... hát igen hosszú, kb. 10 évnyi kihagyás után Belicza
András felkérésére és biztatására itt adatott meg, hogy újra közönség elõtt
zenélhessek. Dávid Orsolya énekét kísértük, Bandi basszusgitáron, én pedig
akusztikus gitáron. Ezen az estén ismerkedtem meg a zenei életemet máig
meghatározó Pongrácz Mártával és Tar Sándorral is. A fellépés után még haj-
nalig tartott az igazi örömzenélés és beszélgetés. Micsoda este volt... 

– Pongrácz Mártával az elõzõ alkalommal beszélgettem, tudjuk, hogy közös
zenekarotok van, a Mentális Majális. Közösen zenéltek, van számos közös dalotok
is. Baráti közösségben játszottatok, játszotok. Látszik rajtad, rajtatok, hogy egy tel-
jesen más világba repít, mint a hétköznapok dolgos szorgossága. Hogyan éled
meg ezeket a fellépéseket? 

– A Mentális Majális zenekarban már több mint egy éve zenélek Mártival és
Zoltánnal, és nagyon büszke vagyok az eddigi munkánkra. Nagyon sok elkészült
dalunk van és még több, mi megvalósításra vár. Nagyon szeretek és nagyon jól
tudok velük együtt dolgozni. Ami a fellépéseket illeti, eleinte nagyon izgultam
(illetve izgultunk – gondolom, Zoltán nevében is mondhatom), de persze idõvel
egyre rutinosabbá válik az ember. Kellett hozzá az a jó pár koncert, amelyeken
túl vagyunk. Nagyon jó ismerõs arcok elõtt játszani, de nagy büszkeséggel és
örömmel tölt el, amikor addig ismeretlen emberek az elõadás után gratulálnak és
bíztatnak a folytatásra. 

– Mi a kedves mûfajod? Lírai szám? Rock? Andalító népies zene?
– Alapvetõen nincs kedvenc mûfajom.. A progresszív, elgondolkoztató számok

mindig is közel álltak hozzám, de végül is a zenében „mindenevõ vagyok“.
Természetesen vannak kedvenc elõadóim a rock, a jazz, a pop és a komolyzene
mûfajából is.

– A rock nyilvánvaló a Régiposta Zenekarban. Mit jelent Neked ez a csapat?
– A Régiposta Zenekarral kezdõdött az „újkori“ zenei tevékenységem. Tíz év

hallgatás után megcsapott újra annak a fiatalos lendületnek a szele, mely a gim-
náziumi banda szétesése óta elcsendesedett. Nagyon jó volt újra zenekari tag-
nak lenni, próbákra járni, ötletelni... 

– CD-tek már megjelent, tehát múltatok van! De van-e kitûzött célod a
zenéléssel, vagy mindez egy kellemes kikapcsolódás, egyfajta „jó buli“. 

– A Régiposta Zenekar CD-je 2011 szeptemberében egy tiszakécskei
lemezbemutató koncert keretein belül indult útjára. Mártiékkal szintén kész
albummal rendelkezünk, ami reméljük a közel jövõben szintén megjelenik. 

Folyt. a köv. oldalon
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A zenélés  – ahogy írod – tényleg jó buli, ha nem élvezném, nem csinál-
nám. Az önkifejezésem része, egyfajta önmegvalósítás. Célom, másoknak
örömet szerezni, a zenénk által közölt értékek minél szélesebb körû megis-
mertetése és elfogadtatása.

– Két kisgyermekes apuka vagy, gondolom, ismernek gitáron játszó
apaként is. Szoktál gitározni valamilyen dalt nekik? Énekeltek együtt?
Mennyire meghatározó a zene a családi körben?

– Gyermekeim szerencsére nagyon fogékonyak a zenére. Szoktam nekik
gitározni, de nem úgy, mint APA, akit körbeül a család és közösen éneklünk,
hanem elvonulok, és ha érdekli õket amit játszom, körém gyûlnek és hall-
gatják, önzetlenül a gyermekek összes kíváncsiságával. Az összes együttes-
beli számot ismerik és tudják, hisz ott vannak azok megszületésénél.

– Lendvai Dénes munkaidõben komoly feladatokat lát el, szabad ide-
jében pedig zenél. Van-e, ami még érdekel? Valamilyen különös dolog, ami
vonz, ami átitatja a mindennapokat? 

– CSALÁD – MUNKA – ZENE – ez a hármasság jellemzi mindennap-
jaimat. Néha az egyikre, máskor a másikra jut több idõm. Mindhárom teljes
embert kíván – kívánna. HOBBI? Imádnék horgászni, természetet járni, még
több zenét hallgatni...

– Itt élsz a családoddal egy még nagyobb „család“ egyik tagjaként
Lakiteleken. Hogy érzed itt magad? Mitõl jó itt lenni?

– Mint már említettem, Lakitelek a valódi gyökerem. Úgy érzem, mindent
megtaláltam itt, amit kerestem. Hogy mitõl jó itt lenni? Erre a kérdésre válaszul
egy Pongrácz Márta dalszöveget idéznék:

„Tõserdõben õs erõ folyik be a Tiszán,

Megtalált a nyugalom, hogy így kerek a világ.

Látható és érezhetõ, mélyen szívben elterülõ.“

– Jaj, nagyon hálás vagyok ezekért a sorokért, hiszen ez egy tökéletes
„vágókép“. Az Isten éltessen Téged, Titeket, a családod minden tagját.
Kívánom, hogy mindig teljen örömöd a zenélésben ugyanúgy, mint a
felelõsségteljes munkádban. Czinege Edit

(A következõ számban Tar Sándorral szeretném folytatni a beszélgetést.)

LTE-hírek – szerkeszti: Anka Balázs–

TAVASZNYITÓ BOLHAPIAC
LAKITELEKEN

Március 31-én, 
szombaton 900 – 1200 óráig

Ha sok a lom a padláson, vagy nem férsz a
garázsban a sok megunt vagy nem használt
holmitól (könyvek, babaruha, szerszámok,
mûszaki cikkek, játékok, sportszerek, hangsz-
erek, gyûjtemények...) gyere és hozd el

a Mûvelõdési Ház elõtti térre.
ahol megszabadulhatsz tõlük mások

örömére, elcserélheted õket vagy 
„pár forintért“ eladhatod.

A bolhapiaci helyár teljesen ingyenes.
Érd. a 06/76/449-034; ill 06/70/-931-7886-

os telefonszámokon,vagy a
muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen.

Fagyosszentek köszöntése 
Retro buli  a
Mûvelõdési Házban

A '80-as, '90 -es évek leg-
nagyobb külföldi és hazai

slágereivel várunk mindenkit
2012. márc. 16-án, pénteken 20.00 órától

a lakiteleki Mûvelõdési Házba
egy fergeteges RETRO BULIBA.

Belépni az 500,-Ft-os CSEMPEJEGY
megvásárlásával lehet, mellyel a Mûve-
lõdési Ház elõcsarnokának burkolat-
felújítását támogatják. Minden Sándor,
József és Benedek nevû vendégünk
ingyen belépõt kap ez alkalommal.
Éjfélkor mi ajándékozzuk meg Önöket
egy tányér bográcsos öreg tarhonyával.

Jegyek elõvételben megvásárolhatók
Dávid Orsolyánál a Mûvelõdési  Házban,

illetve további információért érdeklõdni
lehet a 06/70/931-78-86-os tel.számon,

vagy a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen.

Támogatásukat elõre is megköszönjük! 

Szeretettel vár mindenkit a rendezõség: 
Mûvelõdési Ház és a LÖSE

„Vesd bele magad!“
Egy élmény dús, mezõgazdasággal kapcso-

latos tevékenység, program a gyerekek éle-
tében a lakiteleki fiatal gazdák segítségével.
Hála a minden jó dologra fogékony óvónõ-

inknek, már az óvodában is indulhat ez a prog-
ram. Tavasztól a nagycsoportos óvodások egy
része is elkezdi a kertészkedést szüleik segít-
ségével. A kapott vetõmagokat elvetve, a
kiskerteket gondozva, megtapasztalhatják majd
a sajáttermés ízét. Rajzokkal, fényképekkel
tanúsítják majd az elvégzett munkát, a meg-
szerzett tapasztalataikat. A szabadban töltött
idõ a sok egészséges táplálék biztos a javukra
válik. Persze, a szülök és nagyobb testvérek
segítségére még nagyon nagy szükségük lesz.

Az iskolások pedig folytatják a programot.
Tasi Péter (fiatal gazda) és a 4. a osztályosok
fényképeivel is reklámozza az AGRYA (Fiatal
Gazdák Szövetsége) országos szinten ezt a prog-
ramot. A lelkesedés nagyon nagy továbbra is.
(Ettõl az évtõl már több mint 18 ezer gyermek
kap vetõmagcsomagot az országban!)

A Tellus-program (a folytatás) segítségével
több ismeretet szerezhetnek elméletben is az
európai és a hazai mezõgazdaságról. A követ-
kezõ évtõl Kovácsné Nagy Szilvia kertész-
tanár vezetésével erre is sor kerülhet. De a hang-
súly továbbra is a tapasztalatszerzésre tevõdik. 

Köszönet mindenkinek, akik eddig vagy
ezután is támogatják ezt a hasznos programot!  

Vargáné Darabos Márta

Gratulálunk a „csapatnak“, az iskolai hírek-
ben olvashatják a szép sikert!

Március 10-én kezdõdik a tavaszi pontvadászat!
A Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség február 17-én

Jakabszálláson tartotta a tavaszi szezon sorsolás-egyeztetõ ligaértekezletét a megyei
I-II-III. osztályú csapatok részére. Az elõre elkészített sorsolás-tervezet és az érteke-
zleten elfogadott módosítások szerint mindhárom osztályban a március 10-11-i
hétvégén kezdõdik a tavaszi szezon a felnõtt és ifjúsági csapatok számára. A serdülõ
bajnokság északi csoportjában (ez a mi csoportunk) március 24-én lesz az elsõ
tavaszi forduló. A teljes menetrend késõbb kerül véglegesítésre.

FELNÕTT CSAPATUNK TAVASZI PROGRAMJA A KÖVETKEZÕ:

16. forduló      március 11.    (vasárnap)   14.30      Kecskeméti LC  –  LTE
17. forduló       március 18.   (vasárnap)   15:00      LTE  –  Helvéciai SE
18. forduló      március 25.   (vasárnap)   16:00      Bugaci KSE  –  LTE
19. forduló      április 1.        (vasárnap)   16:30      LTE  –  Tabdi KSE
20. forduló      április 7.        (szombat)    16:30      Kiskunfélegyházi Vasutas –  LTE
21. forduló      április 15.      (vasárnap)   16:30      LTE  – Nyárlõrinci LSC
22. forduló      április 22.     (vasárnap)   17:00      Harkakötöny TSE  –  LTE
23. forduló      április 29.      (vasárnap)  17:00      LTE  –  Jakabszállási KSE
24. forduló      május 5.       (szombat)      17:00       TVSE Andritz Kft (Tiszakécske)  –  LTE
25. forduló      május 13.      (vasárnap)   17:00     LTE  – Kiskunmajsa FC
26. forduló      május 19.      (szombat)    17:00     Pálmonostora SE  –  LTE
27. forduló      május 27.      (vasárnap)    17:00     LTE  –  Kecel FC
28. forduló      június 2.       (szombat)    17:00      Tiszaalpári SE  –  LTE
29. forduló      június 9.       (szombat)    17:00      Városföldi SE  – LTE
30. forduló      június 17.      (vasárnap)   17:00      LTE  –  Lajosmizsei VLC

Az ifjúsági csapat a felnõtt mérkõzésekkel azonos napon és helyszínen, két órával
korábban játszik.

Csapataink felkészülését nagyon megnehezítette a hideg és a hó, eddig szinte
csak teremben tudtak készülni, a betervezett edzõmérkõzések küzül mindössze a
Nyárlõrinc  –  LTE  (0-3) és az LTE  –  Cibakháza  (3-3) mérkõzéseket sikerült leját-
szani. A felnõtt keretbõl csak a sérült Kovács Jácint hiányzik, a csapattal készül vi-
szont Seres László védõ és Nagy Norbert középpályás, akik erõsítést jelenthetnek
tavaszra.

A Családsegítõ Szolgálat ajánlja
az érintettek figyelmébe:

„Számlatartozásos
ügyfeleknek segít a Démász
és a Máltai Szeretetszolgálat

Gyõri-Dani Lajos, a Magyar Máltai
Szeretetszol-gálat ügyvezetõ alelnöke a
közös akcióról elmondta: a programban
pályázati úton olyan családok vehetnek
részt, amelyek korábban hátralékot hal-
moztak fel és az áramszolgáltató már
kikapcsolta õket a szolgáltatásból, vagy
annak esedékességérõl már értesítõt
küldött. Emellett olyanok is segítséget
kérhetnek, akik még rendszeresen fizetik a
számlákat, de szociális helyzetük miatt
védendõ fogyasztónak tekinthetõk. A fel-
halmozott hátralékok rendezéséhez a
fogyasztók legalább 50 százalék sajáterõ
mellé igényelhetnek támogatást a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattól – közölte.    

A pályázatra elektronikus úton, a
maltai.hu weboldalon lehet jelentkezni
február 15-e után. A pályázaton nyertes
fogyasztókkal márciustól köt szerzõdést a
Máltai Szeretetszolgálat, majd a tartozás
felének befizetése után a segélyszervezet
rendezi a fennmaradó összeget.“

...HVG.HU  2012.02.07.

Az internetes kapcsolattal nem rendelke-
zõknek a családsegítõ szolgálat segítsé-get
nyújt a jelentkezés elküldéséhez.

Tóth Sándor családgondozó

Egészség a dióban:
Ihatjuk italokban, fogyaszthatjuk süte-

ményben, édességekben. Mire jó még a
dió? Adióolajértékes étkezési olaj, kimon-
dottan ajánlják akoleszterinszint csökken-
tésére! De parfüm-alapanyag is, Giorgio
Armani „Mánia“ parfümjében is van.

Próbált már (tiszta, megmosott) dióhéjból
teát fõzni? (Népi recept Nógrád megyébõl)
Kevés dióhéjon addig álljon a forralt víz,
amíg a teának ízlés szerinti színe nem lesz.
Kóstolja meg!

A diólevél (Juglandis folium) hivatalosan
elismert gyógynövény. Antimikrobális, össze-
húzó hatású. Száj-nyálkahártya-gyulladásra,
fogínygyulladásra jó. Gyógyteaként és
gyomorkeserûként is használják.

Mi lenne a legjobb? Ha mindenki a saját dió-
fájáról szedi az alapanyagot. A dióbél-gerez-
deket elválasztó belsõ válaszfal ugyancsak
gyógyhatású, teában. Jó a szívre!
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Akik köztünk élnek: Beszélgetés Szabó Tibor Imre tánctanárral

A téli és a farsangi idõszakban mindig gyakoriak voltak táncos mulatságok. Ma már
egyre kevesebben mûvelik a valódi társastáncot a bálokban, zenés rendezvényeken. Talán
a szalagavatókon divatosak még a szépen betanított keringõk… Milyen különösen szépek
a lányok és fiúk ilyenkor! Egyébként csak a televízióban csodálhatjuk meg a szép ruhás
hölgyeket, frakkos urakat. Hajdanán pedig tánc-és illemtanár nélkül el sem tudták képzel-
ni a fiatalok nevelését. 

A farsangi számban legyen egy beszélgetés egy igazi, Lakiteleken élõ táncoktanárral!
– Két háznyira laksz tõlem, mégsem sûrûn találkozunk azalatt az idõ alatt, mióta itt élsz.
– Ez így igaz. Pedig már 2006 óta élek Lakiteleken. A munkám révén nagyon sokfelé utazom.
Szinte mindig úton vagyok. Így a helyi közösségi életbe csak érintõlegesen volt szerencsém
bekapcsolódni.
–  Ez mostantól változni fog, reméljük! Hisz a hamarosan színpadra kerülõ Hippolyt, a lakáj címû
darabban te tanítod a lányokat a charleston-ra. Nem is akárhogy!
– Néhány közelebbi ismerõsöm tudja, hogy régóta foglalkozom tánctanítással is. Szegedi
születésû „gyerek“ vagyok, ott nõttem fel. Ott a nyolcvanas években komoly szerepe volt a
versenytáncnak, társastáncnak. Itt kezdtem el versenyezni és késõbb táncot tanítani is.
Különbözõ Szeged melletti és távolabbi település mûvelõdési házában tartottam tanfolyamokat,
vezettem klubokat. A mai bulvárközpontú világban úgy gondolom érdekesség, hogy Mórahalmon
nálam kezdett táncolni annak idején Ördög Nóri (RTL Klub), Forráskúton Péter-Szabó Szilvi
(NOX) és természetesen még nagyon sokan mások is. Késõbb egyesületet alapítottunk (B.E.S.T.
KSE) a versenyeztetéshez és mûvészeti iskolát (Classic) a tehetségek tanításához, kine-
veléséhez. Különbözõ kategóriákban minden évben voltak bajnokpárosaim, akikkel sikeresen
képviseltük hazánkat a nemzetközi és világversenyeken. 
– Ezek szerint te is versenyeztél a külföldi bajnokságokon? Vagy „csak“ versenyzõket neveltél ki? 
– Régen én is versenyeztem. Emellett pedig folyamatosan képeztem magam. Számos külföldi
oktatáson, konferencián vettem részt. Elsõsorban Angliában (Blackpool), de Németországban és
Olaszországban is. A versenyzõim a társastánc-tanfolyamokból kerültek ki. Miután a
versenyzéshez állandó partner szükséges – a fiúk pedig úgy tûnik bátortalanabbak (legalábbis az
elején), mint a lányok –  igény mutatkozott a színpadi táncra, a partnert nem igénylõ show-tán-
cokra is. Így azután igen komoly mennyiségû tánc került a kínálatba. A hagyományos társasági
és verseny táncok – szamba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive, rock and roll, keringõk,
tangók, foxtrot, slowfox, quickstep és persze néhány lépés erejéig a csárdás – mellé bekerültek
a különbözõ színpadi táncok, formációk, illetve egyéb történelmi és divat táncok – salsa, mambo,
boogie-woogie, swing, disco, blues, flamenco, különbözõ mixek, charleston, polka, palotás… stb,
valamint egyéb alkalmi táncok, szalagavatók.
– Hogy nem hallhattunk errõl idáig?
– Mint már említettem 2005-tõl egészen mással kezdtem foglalkozni, de tavaly õsszel párom,
Mócza Kriszti ötletére beindult egy táncklub felnõttek részére a szentkirályi mûvelõdési házban.
Jelenleg is mûködik a klub minden kedden este. A táncot mindig is szerettem, de kiderült, hogy
tanítani sem felejtettem el. Így tanfolyamom indult Kecskeméten, Tiszakécskén (amíg a munkám
rovására nem megy). Folyamatosan nõ az érdeklõdés ez után a nagyon kellemes és színvonalas
idõtöltés után, ami nagyban segít, hogy a mindennapok gondjait egy kis idõre elfelejthessük. Nem
beszélve a mozgásszegény életünk felpezsdítésérõl.
A társastánc megköveteli az udvarias viselkedést, az egymásiránti figyelmet és empátiát. A
mozgáskultúra fejlesztésével szebb lesz a testtartás, jobb lesz az állóképesség. Igazi barátságok,
közösségek alakulhatnak ki. Mára odáig jutottunk, hogy Kriszti irányításával és az én szakmai
vezetésemmel EasyDance néven klub szervezõdött és folyamatban van az azonos nevû közhasznú
egyesület bejegyzése is. Egyesületként nagyobb eséllyel pályázhatunk a költségek csökkentésére.
– Régebben próbálkoztál Lakiteleken is a tanfolyamindítással, de akkor a mûvészeti
iskolánk mûködése miatt nem volt talán igazi érdeklõdés. A néhány éve hozzánk tartozó
tiszaugi iskolások pedig éveken át tanultak társastáncot. Lehet, hogy most lenne igény?
– Ezért is örültem, amikor megkaptam a felkérést a Hyppolit, a
lakáj címû produkció charleston betét-táncának kore-
ografálására is. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Az itt
szereplõ lányok, pedig különösen lelkesek. 
Ha a jövõben lesz hasonló felkérés, természetesen vállalom azt
is. De ha a lakiteleki gyerekek vagy felnõttek szeretnének tár-
sastáncot tanulni  tanfolyamjelleggel, szakkörben, klubként vagy
az egyesületként, arról is szívesen beszélhetünk.
– Kívánom, hogy sok-sok örömöt szerezhess a lakiteleki emberek-
nek is a tánccal! Hiszen köztünk élsz…  Vargáné Darabos Márta

Bessenyei Sándor: Tánc 
Táncolni ketten,
Táncolni a végtelenben,
Táncolni egy életen át,
Táncolni mindenen át,

Táncolni zölden, kéken,
Táncolni nappal és éjben,
Táncolni vidáman, örömben,
Táncolni haragban, ürömben.

Táncolni lassan, gyorsan,
Táncolni fûben, porban,
Táncolni életben, halálban
Táncolni, táncolni az egész világban.

w w w

LEGENDÁRIUM – Régi beszélgetés Anti bácsival (1.)

1996-bankészítettem egy interjút Kócsó Antallal, az akkor már 11
esztendeje nyugdíjba vonult rendõrünkkel – s ebbõl az interjúból sze-
mezgetek közkívánatra. A mindenki „Anti bácsiját“ év januárjában bú-
csúzattunk el. De nézzünk a beszélgetésbõl részleteket: 

Anti bácsi 1958-1985-ig volt a községben rendõr. Robosztus termete,
sötét sûrû szemöldöke nem keltett félelmet, szerették a gyerekek is.
Ugyanakkor megvolt a tekintélye. Ahol megjelent, vigyázba vágta
magát a legzsiványabb ember is. Számtalan  történetet mesélt, mind-
egyikben benne volt az ízes humor.
– Hova kötik a gyökerek Anti bácsit?
– Kocséron születtem 1929. dec. 6-án. Édesanyámat a Mikulás ajándékoz-
ta meg velem. Hároméves voltam, amikor Szentkirályra kerültünk... Még
nem jártam iskolába, amikor apám odaadott a szomszédhoz cselédnek.
Disznókat és libákat õriztem... Volt, hogy a munkámért malacot adtak, a
munkám végeztével a malaccal együtt mentem haza. Sokszor az apám
mellett kapáltam, mint napszámos... Nagyobbacska lévén már lovakkal is
szántottam. Egyszer nem figyeltem oda, és a kettes eke hídja felcsapódott,
fejbe vágott, elájultam. A szár a nyakamban, a lovak meg úgy húztak vagy
50-60 m-t, mikor feléledtem...  A nyolcadik után birkákat neveltem, volt vagy
száz. Magam nyírtam õket. Egyszer az egyik birkának a lábába belement
egy bogáncs, sántított. Lehajoltam, hogy kivegyem és már csak azt vettem
észre, hogy a kos hátulról fellökött, a birkával együtt hemperegtem. Mire
fölkeltem, visszacurikkolt, és újabb támadásba lendült. A bottal el tudtam
zavarni... Az öcsém sokszor mászott fát miatta, onnan kiabált segítségért.
- Elég vidám idõszak volt ez. Milyen váltotta fel? Hogyan lett rendõr a
juhászból?
– 1950-ben katona lettem három évig. Leszerelés után is birkáztam. Régi
katonatársak mondták, adjam el a birkákat, legyek rendõr, mint õk. Már elég
problémás volt a birkatartás, jött a téeszesítés; 1958. dec. 1-jén fölszereltem
itt, Lakiteleken. Lovas rendõr lettem. Alapfokú tiszthelyettesit végeztem
Kecskeméten, majd Pestre mentem a lovasiskolába, a Mosoni Laktanyába.
Egyszer a lovam nem akart úgy menni, ahogy kellett volna, a lovagló-
páIcával megcsíptettem. Észrevette a tiszt, leszállított a lóról. Ügetni kellett.
Csakhogy nekem a ló mellett! – egy kört! 
– Lakiteleken hol volt a rendõrség?
– A mostani könyvtár épülete volt a rendõrség, istállónk is volt. Hatalmas
területünk volt, a nagykõrösi határig tartott. Volt, hogy egy nap 17 órát ültünk
lovon. Sinka György volt a parancsnok, Szabó bácsi, Tubak Jenõ, Kecskés
László, Madari József, Bite József voltak a társaim. 1962-ben megszûnt a
lovasõrs, szétoszlattak bennünket. Kécskére kerültem. Lakiteleken is meg-
bízott voltam, de már biciklivel kellett járnom. Szentkirály, Kocsér, karai határ,
Tiszakécske. Télen-nyáron bicikliztem. Hatalmasakat estem a jeges úton,
de szerencsére nem tört el semmim. Késõbb kaptam motorbiciklit, azzal
valamivel könnyebb volt. Nagy sokára pedig egy Zsigulit.
– Lóval, biciklivel hogyan Iehet intézkedni egy rendõrnek? 
– Pedig ha bármilyen bejelentés érkezett, biciklire kellett ülni, súlyos kilo-
métereket kellek egy tyúklopásért tekerni. Szerencsére akkoriban azért
nem voltak ilyen bûncselekmények, mint most... Akkor a legtöbbet vesze-
kedések miatt kellett kimenni. Egyszer egy szál pöndölben elkergette az
ember a háztól az asszonyt, a gyerekeket. Sírt a fiatalasszony, éjszaka volt.
Bementem a házba, hát az ura feküdt az ágyban. Szidtam, hogy mars kifele
a többi mellé. Mérges voltam rá, adtam neki két hatalmasat, és másnap
behívattam az õrsre. Meg is jelent, de nagyon szemtelen volt, így ajtót nyi-
tottam neki, és a lábujjammal érintkezésbe hoztam a farát. Visszamentem
dolgozni. Hazafelé vettem észre, hogy a biciklim gumiját felhasította késsel.
– Féltek Anti bácsitól?
– Aki félt! Nem bántottam én senkit – jogtalanul... Egyszer ellopták a bicik-
limet a Tiszavirág vendéglõ elõl. Mérges voltam. Mondta M., hogy valószínû
P. volt. Meg is találtam az Autóscsárdában. Ott könyökölt, flegmán beszélt,
nem hittem el, amit mondott. Elmentem hozzájuk. A házuk mögött megtalál-
tam a kerékpáromat. Visszamentem a tanúmmal. Adtam neki egyet,
elhasalt. Fel akart kelni, bepusított, a feszes nadrágra kapott még. Odatette
a kezét, de ezt nem vettem észre... „Megvan a biciklim“ – mondtam. A
kerítésen akart keresztül ugrani. Elkaptam a nadrágját, mondtam neki, hogy
van itt kijárat is, erre e! Nem sok napra rá megint a vendéglõ elõtt hagytam
a biciklimet a villanykarónak támasztva. Kijöttem, és P. könyököl a bicikli-
men. „Anti bácsi, vigyázok ám a kerékpárjára“ – mondta.  Folytatjuk. Cz.E.
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Gondolatok az életrõl  
„Aki erõs, egészséges és fiatal

akar maradni, éljen mértéklete-
sen, eddze testét, lélegezzen
tiszta levegõt és kínját inkább
böjtöléssel, mintsem gyógy-
szerekkel gyógyítsa.“

Hippokratész

Segítséget szeretnék Önöknek nyújtani, hogyan
lehet egészségesen böjtölni, anélkül, hogy kárt
okoznánk az egészségünkre. Másként kell böjtölni
annak, aki kezdõ és soha nem böjtölt még, mint
annak aki rendszeresítette már az életvitelében. Van
néhány aranyszabály, amit be kell tartani!

Fontosnak tartom mielõtt tisztító kúrához fogunk
tudatosítsuk,  mi  a böjt, kik és hogyan használhatják!

Mi is az a böjt? Ez a kérdés biztosan felmerültek
már Önökben. A katolikus vallást gyakorló emberek
többsége jeles egyházi ünnepeken nem eszik húst,
azaz böjtöl. De vajon nem több ennél? 

Jézus negyven napig böjtölt, magányosan elvonul-
va a pusztában. A mai kor embere ezt nem igen
tudná megvalósítani, nem valláshoz, felekezethez
való tartozáshoz köti a böjtöt, hiszen sokkal régebbi
annál a keletkezése. Jótékony hatásai áldásosak val-
lásos és nem vallásos emberekre egyaránt. Az
õseinknél is volt már böjt. Õk gyógyulást vártak tõle,
mind testileg, mind lelkileg.

A böjt lényege, hogy pihenésre ad lehetõséget a
szervezetnek és elsõsorban az emésztõrendszernek
az állandó munka alól. Felszabadulnak az anyag-
cseretermékek, továbbá a kívülrõl bevitt salak-
anyagok és mérgek, belekerülve a vérkeringésbe, a
veséken, máj-epe-bél csatornán át választódnak ki. A
böjt idején keletkezett savak a vesén keresztül ürülnek
ki, ami nagyon fontos, mert a savakkal terhelt
szervezet (túlzott fehérjebeviteltõl, édességtõl, kávétól,
fehér liszttõl) sok betegség kialakulását okozhatja.

Miért böjtölünk? A böjt nem fogyókúra! A böjtölés
után néhány kilóval könnyebbek lehetünk ugyan, de
ha kizárólag fogyni szeretnénk, inkább táplálkozzunk
egészségesen és mozogjunk. A böjt hasznos mód-
szer lehet azoknál, akik életmódot szeretnénk váltani,
és ezt egy nagyobb sikerélménnyel kezdenék, de õk
készüljenek fel: az eltávozott kilók nagy része a böjt
után vissza fog térni.

A böjthatására megerõsödik az immunrendszer,
kiegyensúlyozottabbnak érezhetjük magunkat,
bõrünk megtisztul. Az erekbõl kitisztulnak a lerakódá-
sok, a belekbõl a mérgezõ maradványok, a máj fel-
lélegzik, a bõrön át is távoznak a méreganyagok. A
böjt során a lelki folyamatok is felerõsödnek. A böjt
tisztítja a testet és a szellemet is.

FONTOS! Ki nem böjtölhet? Krónikus betegek,
gyerekek, terhesek, szoptatós anyák, megerõl-
tetõ fizikai munkát végzõk ne böjtöljenek!
Bizonyos böjttípusoknak komoly kockázata van,
fõleg betegségek esetén, ezért ha valamilyen
egészségügyi problémánk van, mindenképpen kér-
jük szakember segítségét!

„A böjtölés hozzásegít ahhoz, hogy azzá tedd
magad, ami lenni szeretnél. Képessé válunk önma-
gunk megvalósítására és olyan emberek lehetünk,
amilyenek lenni szeretnénk.” Paul Bragg 

Sok sikert kívánok!  :-)

Következõ alkalommal a böjtöléshez néhány receptet
szeretnék javasolni.

Lovasné Marika

Tanácsok ingatlan eladáshoz
és  ingatlanvásárláshoz

MI A FÖLD REÁLIS ÁRA?

Mi befolyásolja a föld értékét?
Hogyan határozható meg az ára?
Miként hozhatja ki a legtöbbet egy
földterületbõl? Tájékozódjon teljes
körûen, ismerjen meg minden szem-
pontot, majd döntsön felelõsen.

A föld értékét számtalan tényezõ
befolyásolja. Ezek egyike az úgyneve-
zett „négyes szabály“. Lássunk egy
példát! A termõföld hektáronkénti árát
nagymértékben befolyásolja az, hogy
összesen mekkora területrõl van szó.
Ha csupán egyetlen hektárban gondol-
kozunk, a lehetõségeink végesek. A
pénzügyi befektetõket ilyen kis tétel
nem érdekli, hiszen nézetük szerint
több gondot hoz, mint hasznot. Szakmai
befektetõt sem könnyû ilyen kis terület
esetén találnunk. Mindez lefelé hajtja az
árat. Ha azonban már harminc hektár
földterülettel rendelkezünk, akkor körül-
belül száz-százötven kilométeres
körzetben számíthatunk érdeklõdésre.

Az sem mindegy, hogy a földterület
szántó, legelõ vagy éppen erdõ. Ahány
mûvelési ág, annyiféle az ár is. Vannak
olyan mûvelési területek, amelyek
szinte azonnal hasznot hoznak a tulaj-
donosnak, míg mások, például egy
fiatal erdõ jóval hosszabb távú befek-
tetésnek számítanak. 

Természetesen nagyban befolyásolja
az értéket a terület fekvése, és min-
denekelõtt a minõsége is. A ter-
mõképesség olyan adat, amelynek
hiányában nem tudhatjuk, hogy a
földterület ára kedvezõnek minõsül-e. 

Fontos, hogy honnan származnak a
földterületrõl rendelkezésünkre álló
tájékoztató adatok. Pusztán az
Illetékhivatal adatai alapján tájékozódni
félrevezetõ lehet, hiszen ezek óhatat-
lanul olyan szélsõségeket is tartalmaz-
nak, amelyeket a nagy adatmennyiség
miatt lehetetlen kiszûrni, de ezek
alapján hamis következtetéseket von-
hatunk le. Itt kell megjegyeznünk: külsõ
források fölvetik annak a lehetõségét is,
hogy az alacsonyabb adóterhek miatt
egyesek nem valós adatokat írták a
szerzõdésbe

Bár fontos szempont, az adásvételi
szerzõdésekben csak a legritkább
esetekben találkozhatunk a bérlõvel
kapcsolatos információkkal. Pedig hiba
nem foglalkozni azzal, hogy hány évre,
milyen feltételekkel, és ki vette bérbe a
területet, mert az árra mindez komoly
hatással van. Nem kell magyarázni,
mekkora különbség van a
lehetõségeket és a nyereséget illetõen
egy rossz feltételekkel, hosszú távra
megkötött bérleti szerzõdés, és egy
remek feltételekkel kiadott föld között. 

Fehér Sára 
ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel.: +36-30-206-2458 

A Lakiteleki Újságban jelenik meg
elõször Kálmán Zsolt (szegedi

költõ, zeneszerzõ, tanár) verse:

Levél a Könyvbõl

Lángol a könyved, égre gyúlva
A poézis lenne az áldozat

Parázsbetûk izzásából
Mondd el az érthetetlenrõl

Miért a máglya-gyûlölködés
A viszály okozója

A TÛZ SZISZEGVE LOBOG

Rejtõzködõ gyermek
Nem lelte a tûz színforrását

A varázstollat

A TÛZ SZISZEGVE LOBOG

Felhõ-szürkében méregfekete
Seb égeti az égbõl zuhanót

FÁZOM, FÁZOM…

A kígyótest-méregtõl
Szusszanó földre hanyatló
Szemében füst gomolyog

Amíg szélsikolyból csend lesz 
Reszketünk a fekete-vérszínû éjben

FÁZOM,FÁZOM…

Az erdõ mélyébõl madár emelte fel
Karmok szaggatták meg a gyermektestet

Mivel én nagyon szeretem a régi verseket, úgy
gondoltam a mai nehéz idõkre a legmegfe-
lelõbb vers és költõk közül Veres Pétert válasz-
tom. Úgy érzem, ezzel a versével megemlé-
kezünk róla. Azért ajánlom ezt a verset, mert az ak-
kori nehéz idõk a mostani élethez nagyon em-
lékeztetnek. Ez az egyik legkedvesebb verse.

VERES PÉTER: 

ÉN NEM MEHETED EL INNEN
Én nem mehetek el innen sehova-sehova.
nekem nincs útlevelem, 
nincs gazdag rokonom, 
nincs pénzes barátom, 
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom,
ezeknek a sorsa az enyém, 
s az is marad örökre. 

Nekem csak térkép a nagyvilág,
talán sohase látom Párizst, Rómát,
sohase látom Amerikát, 
sem a déltengeri szigeteket: 
barnás folt marad számomra 
a sziklás spanyol föld, 
és zöld folt marad a szibériai sztyeppe.

Azt mondta egyszer valaki, 
úgy mondják, egy görög bölcs: 
„adj egy szilárd pontot,
és kifordítom sarkaiból a világot.“

Én megtaláltam azt a pontot, 
legalábbis önmagam számára.
Ez a föld az, amelyen élünk:
a szikszós puszta, a ragadós televény, 
a szaladó homok és a zöldellõ dombok földje
– Magyarország,
s a tízmillió magyar, aki benne él.

Hogy szép-e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké,
nem tudom, nem is keresem:
hogy fegyverrel hódítottuk, 
vagy munkával szereztük, 
beköltöztünk-e vagy a földbõl nõttünk:
mindegy ma már – egyek vagyunk vele.
Napunk közös a többiekkel, 
de a mi csíráinkat is felébreszti,
a felhõk elszállnak felettünk, 
de esõjüktõl a mi füveink is nõnek: 
a mások szép és gazdag földjét 
én hát nem irigylem,
Lábommal bokáig járok a magyar sárba, 
arcomat kicserzi az éles pusztai szél,
szemeimet kicsire húzza 
a kemény sivatagi napfény:
Gondjaim lehúznak a földre, 
vágyaim fölemelnek a felhõk fölé, 
nincsen más számomra, 
mint emésztõ töprengés, forró vágyak 
és kemény akarat
ide kell hoznunk a nagyvilágot, 
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó,
ami nemes és amit érdemes.

Lejegyezte: Hegyi Rozália

A PUFAJKA...
már naftalinban, 

együtt a munkásõrsapkával, 
de a szellem a régi, sõt megújult 

és reneszánszát éli

Ötvenhat év elteltével (1956 óta) a
ma miniszterelnöke 
sem mondhat mást, 
minthogy csapataink 

harcban állnaka pénzvilággal 
és azokat hûen kiszolgáló 

hazai szövetségeseivel.
Õk már nem pufajkában 

ülnek a teherautón 
PPS géppisztollyal a  nyakukban,

forradalmárokra vadászva,
hanem joviális úriemberként,

kényelmes fotelekben,
a nagy jóléttõl megtokásodva, 

jól szabott öltönyben, 
újságíró klubban, a televízióban
nyílt, egyenes adásában szidják, 
gyalázzák a kormányt, leginkább

annak miniszterelnökét. 
„Verik a nyálukat“ a demokráciáért,

a sajtószabadságért.
A sok hazugsággal szemben 

a bûnünk csak annyi, 
hogy mertünk nemzetben gondolkodni, 
ebben a bennünket körülvevõ glob-

alizációs világban.  
Manapság ez nagyon nagy bûn. 

Tetéztük még azzal, hogy 
meg akartuk adóztatni a multikat,
akik ezermilliárdokat visznek ki 

az országból adómentesen.
Ez rögtön csípte a szemét 

a birodalomnak, 
aminek a székhelye  

– már nem Moszkva, hanem –  
Washington és Brüsszel.
Így állunk most ugyanott, 

mint 56 évvel ezelõtt:
„ahol a part szakad“.

De hogy valóban leszakad-e, 
az már nem rajtunk,

hanem a birodalmon  múlik! 
Kecskés Sándor



Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen
kényeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem

akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11; ill.
448-201-es  telefonon!

Könyvelést és könyvvizsgálatot vállalok: egyéni vál-
lalkozók, õstermelõk, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok
részére, teljes körû APEH- és TB- ügyintézéssel, képviselettel. 

Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményérõl, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek. 

AZ IRODA NYITVATARTÁSA hétfõtõl szombatig 8- 18 óráig. 
Telefonon egyeztetés alapján csak egy fõt fogadok a teljes diszkréció
érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és

nem „tömeg- könyvelõirodát“ keres. 
Vargáné Farkasházi Orsolya 06-30/266-85-36, ill. 06-76/343-219.

Korszerû konyhai eszközök folya-
matosan rendelhetõk (széles válasz-

tékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u. 47. 
Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

IDÕSEK GONDOZÁSÁT VÁLLALOM! Pampers minõségûpelenkák
2-25 kg-os méretig kedvezõ áron kaphatók! Érd.: 30/62-50-853

Lakitelek új építési területén 
3000 m2-es, közmûvesített, 

sarki telek eladó. Megosztható!) 
Érd.: 06-20/9-78-73-72

Idõs emberek gondozását, ápolását
vállalnám, szociális gondozói és ápolói
végzettséggel,   kórházi munkatapaszta-
lattal. Telefonszám: 06-30-382-05-65
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Kisgépek javítását vállalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd.: 06-70/770-29-19. 

Alacsony rezsijû 44 m2-es II.
emeleti új építésû lakás
eladó Tiszakécskén a
Szent Imre téren. Csere
is érdekel tiszakécskei
társasházban, amennyiben
az földszinti.
Tel.: 06-30/219-0718.

Kisgyermeknevelõ-gondozó végzettséggel gyermek-
felügyeletet vállalok. Tel.: 06-30/692-34-86.

Egyedi minták: mesefigurák, virágok
és igény szerint bármilyen ábra vagy
felirat megjelenítése textíliára –
mosásálló festékkel. Zászlókészítés.

Dr. Fincicky Sándorné textilfestõ
Lakitelek, Iskola u. 2. 

Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

– Jó állapotban lévõ konyhabú-
tor rozsdamentes mosogatóval
eladó. Érd.: 06-30/267-35-09.  

Tûzifa AKCIÓ! 1 kocsival 
(20 q) 25.000 forint. 
Tel.: 06-30/266-60-15.

Egyedülálló asszony szoba-kony-
hás albérletet keres Lakitelek és
Tõserdõ területén reális áron. Tel.:
06-20/617-68-99.

Lakitelek belterületén 2,5 szobás
családi ház sürgõsen eladó. Tel.:
06-30/214-28-69 

Albérlet kiadó bútorozva és
anélkül is. Tel.: 06-20/774-29-04

Idõs ember házat venne Laki-
telek belterületén 2 millió forint
értékben. Tel.: 06-70/772-85-84.

Eladó használt VINISTO öntvény
kazán! Érd.: 06-70/363-61-31. 

Kovács Ferenc 

szobafestõ – mázoló 
– tapétázó

Tel.: 06-30/478-93-96 

Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.

NÕI-, FÉRFI-, GYERMEK-
FODRÁSZ

w Nõi modern hajvágás
w Hajfestés, melírozás minden színárnyalatban 
w Színes satírozás
w Dauerolás (rövid-hosszú haj)
w Volumennövelés (dúsabb hatás a hajnak) 
w Hajvasalás
w Alkalmi, menyasszonyi frizurák 
w Férfi hajvágás géppel és ollóval 
w Gyermekhajvágás

Vendégfogadás bejelentkezésre vagy szabad hely
függvényében azonnal!

KISS ZSUZSANNA
TEL:. 06 70 931 78 84

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
MÛKÖRÖMÉPÍTÉS 

w Klasszikus – francia- japán – manikûr
w Pedikûr
w SPA kéz-és lábápolás 
w Paraffinos kéz-és lábápolás
w Mûkörömépítés zselével és porcelánnal 
w MÛKÖRÖMÉPÍTÉS 2800 Ft-tól!!!
w Gel-lac ZSELÉS LAKKOZÁS
w Crystal nails minõségû alapanyagok
w Fizikai közérzetjavító masszázs
w Arc- Talp masszázs
w Fogyasztó Alakformáló masszázs
w Aromaterápiás masszázs
Infó és bejelentkezés:06-30/826-73-70
BALI SZABINA

Várunk minden  kedve s  Vendég e t ! !
Lakite lek,  Széchenyi  krt .  23.  

Lakiteleken

SZÁLKÁS-
SZÕRÛ

TACSKÓ kiskutyák eladók.
Okt. 21-én születtek. Ár: 8.000.-Ft/db

Tel.: 06-30/6213382

Lakitelek belterületén 2,5 szobás
családi ház sürgõsen eladó.

Tel.: 06-30/214-28-69

Eladó 81m2-es alapterületû emele-
tes, hõszigetelt, alápincézett csalá-
di ház Lakitelek belterületén.
Befüvesített, részben öntözõrend-
szerrel ellátott kerttel. Irányár: 12,8M
Ft. Érd.: 06-30/6213382

B U R G O N YA
eladó nagy és kis 

tételben is!
Lakitelek,

Zrínyi u. 14.
Váriék.

Tel.: 76/448-674

Lakitelek, Szentkirály, Nyárlõrinc
környékén eladó földet keresek,

készpénzes vásárlással.
Tel: 20/296-2494

Lakitelek 
BAROMFITELEPÉRE
munkatársakat keresünk.
Érd.: 06-20/569-58-73.

MEGHÍVÓ Szeretettel hívjuk Önt és
kedves Családját

NÕNAPI BÁLRA
2012. március 10-én 19 órai kezdettel 

az Autós Csárdába
a Lakiteleki Nõbizottság

szervezésében.

Jegyek elõvételben rendelhetõk
a helyszínen és az alábbi tele-

fonszámokon:
Major Józsefné: 76/449-148

Bársony Irén:        20/41-54-494, 
Verzár Csabáné:  30/25-50-234

A rendezvényre tombolafelajánlásokat
köszönettel fogadunk.

Lakiteleken eladó 10 éve kívül-belül
felújított családi kertes ház.Gázfûtés,
új konvektorokkal, nagy beépített cserép-
kályha. A kertben minden megtalálható,
(BIOKERTÉSZET). A ház mellett közvet-
lenül vegyesbolt található. Ár megegye-
zés szerint. Nézze meg, mert megéri!

Laki te lek,  Béke u.  24. 
Tel.  06/76-449-367

PATCHWORK táska,
neszeszer, mobiltartó
készítését vállalom.

Rongybabák
k é s z í t é s e,
javítása, babaruhavarrás: 
Vargáné Jutka. 
Tel.: 06-30/388-61-37

Köszönöm emberségét, a gyos
intézkedését a Jegyzõ
Asszonynak, hogy jel-
zésemre azonnal segí-
tett egy idõs néninek
tûzifát biztosítani. 

Álláslehetõség a Tõserdei
Kalandparkban!

2 fõ ipari alpinistát vagy kalandpark-
építõ szakembert keresünk.

Jelentkezés határideje: 2012. márc. 10.
e-mail-ben: toserdo@lakitelek.hu

Masszírozás!
Kökényné Icu.  

06-20/381-63-36
06-30/296-97-38

Beáta és fiai használtruha
üzlet (Lakitelek, Ady E. u. 1.)
március 1-tõl – minden
használt ruha és játék 100.-
Ft/db áron a
készlet erejéig.
Szeretettel vár-
juk a régi és az új
vásárlóinkat!

A LÖSE márc. 2-án és 3-án
50 forint/db áron téli ruha-
vásárt tart a
szokott helyen; az
orvosi rendelõ
feletti lakásban.
Minden érdek-
lõdõt várnak! Eladó 1 Ha szántóföld. villany,

fúrott kút van. A 44-es út 25 km-
éhez közel, kd. 800 méterre a
fõúthoz található. 
Tel.: 06-20/375-22-15; 76/448-890



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Kovácsék karamboloztak, Szabóék pedig válnak.“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Szunyoghné Paróczai
Piroska . Selyem-akácfát nyert: Ficzere Péterné. A vacsorát nyerte: Csikósné
Szabó Ildikó, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdá-
ban egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Ádám Sándorné, Berze Tibor,
Csorba Attiláné  (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szí-
veskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek
gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda
(vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *
Készült: 1000 példányban,  2012-ben * Fõszerkesztõ: Czinege Sándor * A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. *  Kiadó:

AGYagVIRÁG Bt.* Tel.: 76/548-040 * E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989 * Kéziratot nem õrzünk és nem küldünk vissza.

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

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

GÓBÉSÁGOK...
A falusi doktor találkozik az utcán az
egyik betegével:
– János bátyám, mit visz az üvegben?
– Hát, az igazat megvallva doktor úr
kérem, egy csepp papramorgót...
– Nem abban egyeztünk meg, hogy töb-
bet nem iszik?
– Többet nem, de gondoltam, ennyit lehet.
– Ennyit? Hát ez rengeteg!
– Nem mind az enyém, a fele a komámé.
– Akkor most gyorsan öntse ki a maga
részét!
– Nem lehet doktor úr, mert a komámé
van felül!

A góbé bemegy az istállóba, és azt látja,
hogy döglõdik a lova. Gondol egyet, be-
megy a házba, tollat, papírt kerít, és
gyárt egy rakás sorsjegyet. Azzal el a
kocsmába, s kihirdeti, hogy sorshúzás
lészen. Ötszáz lej egy jegy, és a fõny-
eremény egy ló. Gyorsan fogynak a
sorsjegyek. Megtörténik a sorsolás is, és
a góbé elviszi a nyertest az istállójába,
hogy átadja neki a loval. De ott már csak
egy döglött gebét találnak.
– Te gazember! – dühöng a nyertes. – 
Egy döglött lóért fizettem én ötszáz lejt?
– Dehogyis. Tessék, visszaadom az
ötszázast.
– És a többiek?
– Mit akar velük kend? Hiszen õk nem
nyertek...

A suttyó legényke szántott az apjával.
Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat
vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény föld-
bõl. Bosszús volt a székely, szidta a fiát,
hogy õ rontja el a szántást.
– Nem én rontom el, hanem az édes-
apám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? Annak
idején én nem mertem volnavisszafele-
selni az apámnak.
– Vót is magának apja?
– Vót bizony, különb mint neked!

– Maga ezután már sem nem pipázhat,
sem nem ihat – mondja szigorúan az orvos.
– Ezt ne is mondja nekem doktor úr, mert
én a pipámtól semmiért el nem válok!
– No, nem bánom, egy keveset szívhat,

de csak hosszú szárú pipából, mert így a
méreg nem oly veszedelmes.
– Aztán nem lehetne-e inni egy kicsit,
hosszú nyakú üvegbõl?....
– Mért jön maga bíróságra ilyen nagy
fütykössel?
– Azt mondták a múltkor, bíró úr, hogy
gondoskodjak megfelelõ védelemrõl...

- Na, vetkõzzék le!
– De fõorvos úr, kérem...
– Mondtam, hogy vetkõzzék le!
– Instállom, én...
– Na, vetkõzzék gyorsan! 
A székely végül levetkõzik, az orvos
megvizsgálja. Ránéz:
– Magának semmi baja nincs!
– Az nincs! De hoztam egy szekér fát!..

Négy székely ül körben egy asztalnál.
Az asztalon egy flaska áll. Az elsõ meg-
fogja, húz belõle egy nagyot, lerakja az
üveget. A második szintén megfogja,
húz egy nagyot, lerakja. A harmadik szin-
tén. A negyedik is meghúzza, majd
miután lerakja, megszólal:
– Ez petróleum!
Az elsõ végigméri és megszólal:
– Az.

– Tudod barátom, nagyon nehéz fele-
ségnek valót találni. Lány az volna, de
eddig akárhányat kommendáltak, egyik
sem tetszett az édesanyámnak...
– Tán csak nem?
– Egyet kivéve! Azt kedvelte, mert sza-
kasztott olyan volt, mint õ.
– Hát akkor?
– Az meg édesapámnak nem tetszett. 

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

– Portás! Egész éjszaka egy halott
poloskán feküdtem – panaszkodik a
vendég a szállodában.
– Ne haragudjon, de hogyan zavarhatta
magát egy halott poloska?
– Az nem zavart, csak a többi ezer, ame-
lyik a temetésre érkezett...

– Na, hogy megy a lányodnak az
autóvezetés?
– Mint a villám!
– Olyan gyorsan?
– Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba
csapódik...

Kipihent munkaerõ...

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal február

– Vége a késéseknek, a délelõtti ásítozásoknak, fõnök! Egy újfajta gyógyszernek köszön-
hetõen végre óracsörgés nélkül is fel tudok ébredni! – újságolja a munkába szokatlanul
kipihenten érkezõ titkárnõ.
Mire az igazgató: – (A fõnök szavait, azaz a vicc poénját, lásd a rejtvényben!)

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z.b.: E, GY, Ö, V, Z). 14. Óvodában is vetítik.
15. Focilabdával emelget. 16. Dalt végigénekel. 17. Szótoldalék. 18. 20. szd-i költõ
(Zoltán). 19. Magyar és svéd autók jelzése. 20. Dinnye nedve. 21. A völgybe jutó. 22.
Soha, németül. 23. Üzlet, Ballagi Mór szavával. 25. Numero, röviden. 27. Kád végei! 28.
Tisztuló (folyadék). 31. Szombathely közeli falu lakosa. 33. Virtual switched network
(virtuális kapcsolt hálózat az informatikában), röviden. 34. Plánum, elképzelés. 35.
Mekegõ állat. 37. Ádám ...; színházi rendezõ. 39. Andersen meséje (Nagy Lajos
Képtelen természetrajzának egyik fejezete is). 41. Település Salgótarján közelében. 42.
A földre pottyan. 44. ...-jockey; lemezlovas. 46. ...-nog; tojásos italkeverék. 47. Vuk elsõ
zsákmánya ez a vadkacsa. 48. Költõ, „a niklai remete“ (Dániel). 50. A tórium vegyjele.
52. Szignál. 53. Csordultig töltött. 54. Kairó a fõvárosa. 56. ... Verne; francia író, pl. a
Nemo kapitány címû regény szerzõje. 57. Magunk. 58. Igen, olaszul. 59. Nemesi cím. 61.
Legújabbkori Történeti Múzeum, röviden. 62. Színárnyalat. 64. Ritka nõi név, Natinak is
becézik. 66. Ginger Rogers legendás táncpartnere (Fred).

Függ.: 2. ... Holgersson; Selma Lagerlöf utazó hõse. 3. Naseem Hamed világbajnok
profi ökölvívó beceneve. 4. Ennek irányából. 5. Külalak. 6. Németh László Gimnázium,
röviden. 7. Annyi mint, röviden. 8. Idõben eljutó. 9. A torok kéményseprõje! 10. Fél ökör!
11. Zötyköl. 12. Hírt küld. 13. A vadliba rokona. 14. A csattanó második, befejezõ része
(z.b.: O, T, A, N, T). 17. Karhatalmi feladat. 23. Betegség szimptómája. 24. ... easy;
titkos alkoholkimérés az USA-ban a szesztilalom idején. 26. Vadkacsa. 29. A délutánt
követi. 30. Német tenorista, kora egyik legnagyobb Bach-énekese (Kart, 1877-1958). 31.
Szintén ne. 32. ... Színjáték (Dante). 35. Zárt társadalmi csoport. 36. Leereszkedõ jóin-
dulat. 38. Régi, elavult dolog. 40. Királyi, röviden. 43. Szintén. 45. Faiskolai növendék!
48. Korlátlan felelõsségû személy betéti társaságban. 49. Tovaiszkol. 51. Mérges kutya
teszi. 52. .:. Andrews; Mary Poppins Oscar-díjas alakítója. 55. Kereplõt is, szélmalmot
is jelent e tájszavunk. 58. Önérzetében bánt. 60. Ehetetlenül rostos. 62. Logistics ser-
vice provider (logisztikai szolgáltató) röviden.62. Fekete István ölyve. 65. Levéltávirat
röviden. 66. Azonos zenei hangok.

Kedves Olvasók! Áprilisban a Mûvelõdési Házban rejtvény-
fejtõ bajnokságot rendezünk gyerekeknek és felnõtteknek
egyaránt. Minél több jelentkezõt várunk; a kiírásról idõben
értesítjük Önöket. Addigra legyenek formában, edzzenek! :)  
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