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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 1. szám
Vízöntõ, Boldogasszony vagy Nagyboldogasszony, illetve  Fergeteg hava. 

„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. 
Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni – ez az élet.“ (Madách Imre)

Újévi imádság
Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén. 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Romokból építsz boldog holnapot, 
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát 
Uram, ne hagyd el árva magyarod! 

Ne hagyd el õket, akik téged hívnak 
A mélységbõl kiáltva szent neved. 
Megváltást váró rongyos rabjaidnak 
Add meg Uram a napi kenyeret. 
Segítsd õket, kik mindig másnak vetnek,
Kiknél az éhség elsõnek kopog, 
Mert áldásodból csak akkor ehetnek, 
Ha a zsarnok vérebje jóllakott. 

Takard be õket tél hidege ellen! 
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást! 
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel 
Bõ szüretet és gazdag aratást! 
Légy velük, akik verejtékben ázva 
Az új Bábelhez hordják a követ, 
S mentse meg õket irgalmad csodája, 
Amikor a torony mindent eltemet. 

Minden áldásod, amit nékünk szántál 
Oszd ki közöttünk az újév során, 
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán 
Élõket köszöntsön a napsugár. 
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, 
Keresztre verték, adj hozzá erõt. 
Adj nekik, Uram, száz kisértõ fénynél 
Fénylõbb csillagot, égi vezetõt. 

Vezesd õket, hogy soha, soha többé 
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk. 
Légy velük, Uram, most és mindörökké, 
Akkor is, mikor mi már nem leszünk. 
Akkor is, mikor jõ a boldog holnap, 
S parányi sorsunk emléke sem él, 
Sárga csontvázunk felett zöld fû sarjad, 
Szívünk porával messze szállt a szél. 

Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén, 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Uram, ne hagyd el árva magyarod, 
Hallgasd meg szívünk újévi imáját, 
És legyen minden úgy, mint akarod. 

Csákváry Zoltán 

„Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer 
örömünket leltük. Mindazok, akiket 
mélyen szeretünk, részünkké válnak!“      Helen Keller

Kócsó Anti bácsi…
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy mindenki

Anti bácsija, a régi „Körzeti Megbízott“ elment…
Azt gondoljuk, hogy szerencsések vagyunk, mert személyesen ismerhettük

és találkozhattunk Vele. 
1929-ben Kocséron született (ahogyan õ fogalmazott: Édesanyját a Mikulás

Vele ajándékozta meg abban az évben õt). 1958 óta Lakiteleken élt és dolgo-
zott. Közel 30 éven át volt rendõr, mely idõszakot a kezdetektõl szinte annak
végéig, 1985-ös nyugdíjba vonulásáig, a településen szolgálta. Aki itt él és élt
az elmúlt évtizedekben, az ismerte és szerette, biztosan õriz néhány emléket,
andekdotát Vele kapcsolatban. 

Nem volt könnyû az élete, mivel már gyermekkorában dolgoznia kellett,
ahogyan ezt a '30-as és '40-es évek megkövetelték. Rendõrként elõször lóval,
majd motorral (Pannónia) teljesített szolgálatot a tiszakécskei, szentkirályi, ko-
cséri és lakiteleki határban. Lakiteleken a segítõje leginkább a kerékpárja volt,
mellyel mindig, mindenhová idõben érkezett. Legyen szó egy bálról, egy
tõserdei diszkóról, közúti ellenõrzésrõl, betörésrõl, avagy bûntényrõl. 

A szolgálatot – bármikor kezdõdött is, sokszor reggel 4 órakor – azzal kezdte –
az elõírásoknak megfelelõen– , hogy „bekerekezett“ a lakiteleki Körzeti Megbízott
Irodájára (ugye emlékszünk, hogy ez elõbb a mai Könyvtár épülete, majd a
Széchenyi krt. 100. volt?) és telefonon jelezte a tiszakécskei rendõrörsön, hogy
„Kócsó Antal zászlós jelentkezem, a szolgálatot megkezdem“. S tette ezt sok-sok
éven át elsõsorban a község közbiztonsága és nyugalma érdekében, mely azt
gondolom, hogy – innen 30 év távlatából nézve is – sikerült Neki.

Mind ezekben az években, mind az ezt követõ 27 nyugdíjas évében min-
denkihez volt kedves szava, kérdése, megjegyzése, és ahogyan tudjuk, min-
denrõl és mindenkirõl tudott egy-egy történetet mesélni. 

Ezt tette gyakran, sok-sok humorral fûszerezetten családjának, melyet mi
mindig nagy örömmel hallgattunk. 

Feleségét, akivel közel 45 évig élt házasságban, nagyon szerette. Ugyanígy
érzett lánya és veje iránt is, mindig örült boldogságuknak. Talán fogal-
mazhatunk úgy, hogy mindenkinél jobban imádta két unokáját és unokamenyét,
életüket és elõremenetelüket folyamatosan nyomon követte és figyelte. Amikor
sikereket értek el, talán még náluk is jobban örült ennek.

S azt is tudta, hogy akiket Õ szeretett, ugyanígy szeretik Õt, melyet azzal
hálált meg, hogy bár az elmúlt években kissé lassabban és kimértebben, de
napjait teljes szellemi frissességben az utolsó idõkig velük töltötte.

S annak tudatában, hogy nehéz, de eredményes élete volt, ahol mindig a jót
és a törvényességet szolgálta, s az emberek és családja életét az utolsó per-
cig segítette.

2012. január 5-én úgy döntött, hogy „Jelentem, a szolgálatot befejeztem…“
Kedves Anti bácsi! Drága Papa! Nyugodj békében, emlékedet örökké

megõrizzük!
Búcsúznak családja és minden lakiteleki nevében unokái:

2012 a szeretet éve...
Talán furcsa olvasni ezt a

néhány szót, hiszen min-
den évnek, sõt, az év min-
den hónapjának, napjának,
órájának a szeretetrõl kellene
szólnia! Ez az élet értelme! Az élet maga! Ez
tartja fenn a világot! Üresen kongna,
kopogna minden – szeretet nélkül! 

Pedig tudjuk, hogy  a szeretet néma! 
A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgat-

nak, a tudomány elenyészik, egyedül a
szeretet nem szûnik meg soha. 

Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek...
De nem jön magától, meg kell küzdeni érte. 
Milyen sokan nem mernek hinni, bízni és

szeretni, mert félnek, hogy védtelenek,
sebezhetõk lesznek általa!  Pedig a lelkünk
sugárzása messzire hat, átvarázsolja a
külvilágunkat. Akiben a „bensõ mágnes“ mû-
ködik, nem akarja a másikat sem elnyomni,
sem manipulálni, úgy vonz, hogy mindenkit
meghagy a maga szabadságában. 

A Földön élõ több mint 6 milliárd ember
mind-mind sajátosan éli meg! Egyenként!
Minden ember egy-egy kis világ, egy-egy
szeretõ lény, egy-egy emberfény. 

De akkor mi is történik  mégis a nagyvilág-
ban? Hogyan lehetséges az, hogy néhány
ezer ember uralkodhat a hatmilliárd felett? 

Munka, lárma, hajsza, mindennapok küz-
delme, harca, keservek és kísértések;
próbák, bukások, szenvedések, akadályok,
feladatok, kudarcok, könny és szenvedés... 

Vajon miért ebbõl jut a legtöbb mind-
nyájunknak? Figyelünk, és tesszük a dol-
gunkat. Várunk és reménykedünk!...  „mert
kell egy hely, hol nem fáznak  a csillagok,/
mert kell egy hely, hol emlékünk majd élni
fog,/ mert kell egy hely, egy vonzás, mely-
hez tartozunk, mert kell egy hely, hol néha
másról álmodunk." 

Minden ember szívében ragyog egy cso-
dálatos aranycsillám, mellyel meg van írva,
mi igaz és mi jó. Hallgass a szívedre, mert a
szívre hallgatni jó! S ha az elme kordában
van általa tarva, nagyon jól segít az utak
helyes kiválasztásában. És soha ne feledjük
nyitva hagyni a lelkünk ajtaját, és beengedni a
SZERETETET. Mert általa szeretnek engem,
s én is szerethetek ... Czinege Edit„Juditka és Norbika“



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Fehér Anna Luca (Konkoly Anita)

Roza Tamás (Kormos Bernadett)

Fekete Máté Zsolt (Herédi Alíz)

Szabó Bálint (Bende Ildikó)

Buzsik Titanilla (Szanics Edit)

Kabók Roland (Varga Beáta)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

HÁZIORVOSAINK
DÉLUTÁNI RENDELÉSE 
* DR. RÁCZ PÉTER

keddenként rendel;
* DR. KALOCSA ZOLTÁN

csütörtökönként rendel
13-tól 15,30 óráig13-tól 15,30 óráig.

Köszön jük munkájukat !

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

VÖRÖS MENYHÉRTNÉ POLYÁK JULIANNA (1925)

ÖKRÖS JÁNOSNÉ FARAGÓ MÁRIA (1928)

WINDEISEN PÁL (1927)

KÓCSÓ ANTAL (1929)

LÉVAI MÁTYÁSNÉ KÖKÉNY TERÉZIA (1920)

ILLÉS LÁSZLÓNÉ VIRÁG ILONA (1933)

DOBOS ANDRÁSNÉ HEGYI ERZSÉBET (1931)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

FEHÉR ÁKOS ÉS Konkoly Anita

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG január2. oldal

Tisztelt Lakosság!

Téli tüzelõ gyûjtésére, igénylési lehe-
tõség van a Polgármesteri Hivatalban.
Mindenki, aki ilyen irányú kérelemmel él,
jelentkezzen a Hivatal 14-es szobájában.

A bejelentés után, a tüzelõ gyûjtése
azonnal megkezdhetõ, melyre a
Település üzemeltetési csoport tájékoz-
tatása szerinti területen van lehetõség, a
Holt-Tisza partján.

A fáért külön nem kell fizetni, de a
kérelmezõnek saját költségén kell
megoldania a fa begyûjtését és elszál-
lítását. Nagy számú érdeklõdõ esetén az
alacsony jövedelemmel rendelkezõk elõnyt
élveznek. Dr. Tóth-Péli Emõke jegyzõ

Jeges január közepe van, s a hóesésben egy lakiteleki fán
mégis szaporodnak a levelek. De ezek bronzból készül-
nek, s csavarral kerülnek fel a TANÍTÓK FÁJÁRA...
Ismét felfelé hull egy levél, rajta egy szeretett, közis-
mert pedagógus neve... 

Elhunyt KISS BÉLÁNÉ nyugalmazott

tanítónõ, a mindenki Erzsike nénije.
Hosszan tartó, súlyos betegség gyötörte.

„Eljött a pillanat, s õ már nagyon messze van.
Nemcsak emlékeinkben, nemcsak képeken,
minden percünkben itt marad az életben.
Amikor elõször beléptünk be az osztályajtón,
nem is tudtuk, tõle mennyi mindent kapunk.
Teltek a napok, múltak a hetek, a hónapok,
napról napra írni-olvasni tanultunk,
rájöttünk, hogy nem csak a tudást kaptuk.
Sokkal többet adott nekünk, mint gondolná
olyakat, mely velünk marad egy életen át.“

A családon és a rokonságon kívül, a volt kollegák,
tanítványok százai, sok-sok ismerõs õrzi emlékét a szívében.

Tájékoztatás !
Magyarország Alaptörvénye XXX. cikkének (1)

bekezdése értelmében: Teherbíró képességé-
nek, illetve a gazdaságban való részvételének meg-
felelõen mindenki hozzájárul a közös szükségletek
fedezéséhez.

Az ADÓZÁS RENDJÉRÕL szóló 2003. évi XCII. törvény
133. § (1) bekezdése rendelkezik a fizetési halasztás és
részletfizetés szabályairól. E szerint: 

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban
együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó meg-
fizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál
nyilvántartott adóra engedélyezhetõ. A fizetési könnyítés
abban az esetben engedélyezhetõ, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezõnek nem róható fel, vagy annak el-
kerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben tõle elvárható, továbbá

b) átmeneti jellegû, tehát az adó késõbbi megfizetése
valószínûsíthetõ.

Az adómérséklésrõl szól ugyanezen törvény 134. § (1)
bekezdése, azaz:  Az adóhatóság a magánszemély
kérelme alapján az õt terhelõ adótartozást, valamint a
bírság-, vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elenged-
heti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élõ
közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Fentiek alapján kérem Önöket adófizetési kötele-
zettségüknek eleget tenni szíveskedjenek. Akinek az adó-
tartozás megfizetése nehézséget okoz, fizetési könnyítési
(részletfizetés, fizetéshalasztás) kérelemmel fordulhat
adóhatóságomhoz. 

A más szervtõl adók módjára történõ behajtásra átjelen-
tett tartozásokkal (pl.: be nem fizetett bírságok, elmaradt
szemétszállítási díjak, elmaradt vízdíjak stb….. ) kapcsolat-
ban egyéb jogszabályok rendelkezései folytán az
adóhatóságom fizetési könnyítést, mérséklést, elengedést
nem engedélyezhet. dr. Tóth-Péli Emõke sk. jegyzõ

CSAPADÉK MENNYISÉGE ÉS
MEGOSZLÁSA

Lakiteleken 2011-ben

Hónap              Csapadék                 Csapadékos
mm                       napok száma

január                  15,1            7
február                15,2            3
március               34,5 5
április                   5,0            3
május                 90,5            8
június                 70,0            8
július                  49,4 8
augusztus             8,2            1
szeptember         29,5            4
október               24,9            6
november              0,0            0
december           57,4 7

Összesen:         399,7          60

Az 50 éves évi átlag: 517 mm   (1901-1950)
Az elsõ félévben: 230,3 mm
A második félévben: 169,4 mm
A vegetáció alatt: 254,3 mm (04.15-10.15 között)
A nyugalmi idõben:   145,4 mm (01.01-04.14  és

10.15-12.31 között)
Az 50 éves átlagtól való eltérés :  -117,3 mm
Hó 7 napon esett: 35,4 mm

Bányai Antal
(Mint mindig, most is hálás köszönet érte!)

§

Elhervadt a virág, a felhõn tovaszállnak, de
a szívünkbõl az emlékeid soha el nem szállnak.
Egy bûnünk van, nem nagy vétek,
csak két szó: szerettünk téged.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünket, 

Illés Lászlóné Virág Ilonát 

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot tet-
tek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:

a gyászoló család

100 ÉVES SZÜLETÉSNAP!
Rendhagyó volt a vasárnapi szentmise, özv. Gulyás

Jánosné Elek Julianna oncsai lakos születésnapját a
hívek is együtt ünnepelték, közösen imádkoztak vele, érte.

Felföldi Zoltán polgármester mellett több civil-
szervezet is köszöntötte  Juliska nénit. 

Kívánjuk, hogy az Isten éltesse erõben, egészség-
ben, szeretetben az emberi élet legvégsõ határáig!

A család külön köszönetét
fejezi Bagi Ferenc atyának,
Olajos Istvánnak, és minden
segítõnek, akik a   templomi
misét követõ ünnepséget
feledhetetlenné tették. Külön
köszönet Felföldi Zoltán pol-
gármesternek, több szer-
vezetnek a köszöntésért,
Szentirmay Tamásnak, Varga
Zoltánnak a fényképezést.

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
köszönetét fejezi ki azon támoga-
tóinak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át, 124.097.-Ft a
könyvtár részére felajánlották. Az
így kapott összeget könyvbe-
szerzésre, rendezvényekre fordí-
tottuk. Támogatásukat az idei
évben is szívesen fogadjuk!
Adószámunk: 15760078-1-03

SEGÍTSÜNK a lakiteleki olimpikonnak!
Elérkeztünk 2012-be, az Olimpia évébe! Ugye
emlékeznek, hogy van egy lakiteleki sportolónk, aki
szerezné megmérettetni magát e világversenyen! Tubak Róbert
gyalogló, nemzeti bajnokunk! Ám ahhoz, hogy kijuthasson,

megfelelõ formába kerüljön, kellene egy kis anyagi segítség is Robinak! Kérjük,
támogassák lehetõségükhöz mérten! Bankszámlaszáma: 52000018-10019384
Lakiteleki Takarékszövetkezet. A legkisebb adományt is hálásan köszöni!
Edzõtáborba készül, szeretne új sportruházatot is magának... KÖSZÖNJÜK!    -ge
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„KEMÉNY DIÓ“ – beszélgetés Felföldi Zoltán polgármester úrral

MOTTÓ: Képviselõként ugyanaz a cél vezérli mindannyi-
unk munkáját: szolgálni Lakiteleket,  és az ott élõk érde-
kében a lehetõ legjobb döntést hozni. Olykor fájdalmas dön-
tésekkel. 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 asztalhoz leülni! Ezért vannak a „nép küldöttei“, a képviselõk,
hogy tudásuk legjavával a lakosság érdekét képviseljék. Egyformán ható döntés nincs,
sajnos valakiknek az érdekei mindig sérülnek. Épp ezért nehéz jó döntést hozni…

Minden esztendõben a legelsõ hónap a költségvetés elkészítésének, elfogadásának
a hónapja az önkormányzatoknál. Nem mondok semmi újat azzal, hogy mindnyájan a
bõrünkön tapasztaljuk, milyen nehéz idõket élünk. Fásultan vesszük tudomásul a
napok múlását. De rendkívül fáj, bánt, hogy látom a körülöttem élõk egyre többen visz-
szasírják a szocialista világot. „Akkor volt munkahelyünk, volt kiszámíthatóság, volt
nyugalom…“ hallom olyanoktól is, akik eddig ezt mondták, nem gondolták, vagy
legalábbis nem merték bevallani. „Mert akkor január elsején beolvasták, hogy minek
megy fel az ára, aztán békén hagytak!“ – hallom a folytatást. Próbáljunk meg most a
makro világból közelíteni a kicsire.

Mindenki tudja, hogy az egész világ az aranymetszés szabályai mûködik. A kicsi
úgy aránylik a nagyhoz, mint a nagy az egészhez. Ami nálunk érezhetõ, az az egész
országban, s az világban úgy van: gazdasági világválság van. Mindeközben egy
kedves barátom megfogalmazása szerint zajlik a 21. század világháborúja. Csak épp
a tankok helyett bankok támadnak. Magyarország mégis pont most igyekeszik szó
szerint értelmezni a szabadságot-, függetlenséget, a saját kultúrára épített identitás-
tudatot… A nagyhatalmak ezért felkapták a fejüket, és készülnek, példásan megbün-
tetni Hazánkat. Miért? Mert FÉLNEK, egyre jobban AGGÓDNAK, hogy a példa
ragadós lesz.  Habár a Lakiteleki Újságban inkább helyi ügyekkel foglalkozunk, mégis
megkérdezem Polgármester Urat, hogy miért tartotta fontosnak, hogy buszt indítson
Lakitelekrõl a Békementre?
– Elõször is szeretném tisztázni, hogy a buszt nem az Önkormányzat indította, sõt,
még az ötletet sem mondhatom a magaménak. Egy lakiteleki házaspár keresett meg
azzal, hogy õk szívesen vennének részt a Békemeneten, és javasolták, próbáljunk
meg egy buszt indítani Lakitelekrõl. Az ötletet felkaroltam, és megvalósítottuk, de az
érdem nem az enyém.

Egyébként a saját részvételemet azért tartottam fontosnak, mert – sokakkal együtt
– úgy élem meg, hogy a nemzetközi pénzügyi világ, és az ennek érdekeit képviselõ
Európai Unió összehangolt támadást indított Magyarország és a magyarok ellen. Most
nem török, vagy osztrák adószedõk, rabló zsoldos csapatok járják és fosztogatják az
országot, ennél finomabb és hatékonyabb módszerekkel szívják el az erõforrásainkat,
minden munkánk eredményét. Mára ez odáig ment, hogy a magyarok többségének
nemcsak felhalmozásra, de sokszor a megélhetésre sem marad elegendõ pénze.
Ezzel próbál szembemenni Magyarország kormánya, amivel természetesen súlyosan
sérti a nemzetközi pénzügyi világ érdekeit. Ezért támadnak bennünket. De mivel ez
így nem mondható ki, az ország elleni támadást becsomagolták a demokratikus
értékek védelmének sztaniol papírjába. A helyzet kísértetiesen emlékeztet arra, ami
1956-ban történt. A népi demokrácia védelmében, a fasiszta veszély elhárítása
érdekében bevonultak a szovjet csapatok. Pedig valójában arról volt szó, hogy
fenyegettünk egy fennálló világrendet. Ma szintén fenyegetjük a fennálló világrendet,
de szavak szintjén nem ezért, hanem  a demokrácia védelmében, a diktatúra veszé-
lyét elhárítandó avatkozik be az Európai Unió az ország belügyeibe, szól bele abba,
hogy a magyarok nagy többsége által megválasztott Országgyûlés milyen törvényeket
hozhat, vagy éppen nem hozhat, hogy milyen szabályok szerint élhetjük az életünket
mi, magyarok. A hétvégi Békemenetnek az volt az egyik célja, hogy tiltakozzon az
ügyeinkbe történõ ilyen beavatkozás ellen. A másik célja az volt, hogy megmutassa, a
kormány mögött jelentõs támogatottság áll.  Vagyis sok mindennel lehet vádolni, de
azzal nem, hogy ne lenne mögötte demokratikus legitimáció. Persze lehet azt mon-
dani, hogy a több százezres tömeg az embereknek csak egy szûk kisebbsége volt,
mindenesetre nagyságrendekkel nagyobb a kormány politikájával szemben
tiltakozóknál. Azt mondom, almát almával, körtét körtével kell összehasonlítani: akár
az utcai megmozdulásokat, akár a 2010. óta lezajlott idõközi választások eredményeit
nézzük, a kormánynak jelentõs többsége van. 
– Pedig a vádak komolyak.: a független intézmények kormányzati ellenõrzés alá
vonása, a kormány hatalmának bebetonozása, a sajtószabadság korlátozása. Mindez

nem lenne igaz?
– Én csak a saját véleményemet tudom mondani: a vádak zöme meggyõzõdésem
szerint konkrét ismeretek nélkül fogalmazódik meg. Az például, hogy bizonyos
tisztviselõket a kormányzati ciklust meghaladó idõre neveznek ki, éppen azt a célt
szolgálja, hogy egy választás után ne boruljon föl minden, mûködjön a fékek és ellen-
súlyok rendszere. Ez egyébként bevett szokás más nyugati demokráciákban is, az
Egyesült Államok Legfelsõbb Bíróságának tagjait a hivatalban lévõ elnök például
élethosszig nevezi ki – nyilván mindig olyat, aki az õ politikai-ideológiai irányvonalával
egyetért. De lehetne említeni a brit választási törvényt, ami a magyar választójog
törvénynél sokkal erõteljesebben tolja el a parlamenti többséget a gyõztes párt javára.
A sajtószabadság értelmezése is esetenként furcsa a számomra. Sokáig lehetne
sorolni azokat a magyarországi írott és elektronikus sajtótermékeket, ahol keményen
kritizálják a kormány tevékenységét. Az azonban nem a sajtószabadság része, hogy
valaki mûködtet egy újságot, vagy televíziós csatornát, és ott neki kötelezõ lenne az
övétõl eltérõ véleményeket megjelentetni. Mindenki szabadon megírhatja és elmond-
hatja a véleményét, és alapíthat is magának újságot, ha úgy tartja kedve.
De nem is az a lényeg, hogy igazak legyenek a vádak, hanem az, hogy megalapozzák
a beavatkozást.
– Hogyan vonja meg Polgármester Úr a lakitelekiek részvételének mérlegét a
Békemeneten?
– Nagyon örültem, hogy több mint 30 lakiteleki, ezen kívül néhány szentkirályi, tisza-
alpári és kecskeméti barátunk is részt vett a rendezvényen. Így összesen 40-nél
többen voltunk. Arra, hogy a Békemenet a Fidesz által szervezett aktivisták menete
lett volna, csak annyit tudok mondani, hogy nemhogy a busz szervezésében nem vett
részt a lakiteleki Fidesz, de az utasok között sem képviseltették magukat a lakiteleki
fideszesek. A részvétel valóban egy önkéntes és spontán véleménynyilvánítás volt.

Az eseményre nemzetiszínû zászlókkal és transzparensekkel készültünk. Büszke
vagyok rá, hogy egyik transzparensünk kiérdemelte a szervezõk, valamint több
sajtótermék, köztük a brit közszolgálati televízió, a BBC figyelmét. Ezen mindössze
annyit szerepeltettünk angolul, hogy az Európai Unió 55 éves, az IMF 67 éves, az
Egyesült Államok 236 éves, Magyarország pedig 1116 éves. Vagyis mi már régen
léteztünk, amikor ezek a szervezetek, vagy éppen az Egyesült Államok, még sehol
nem voltak. És nyilvánvalóan az is volt az üzenete a transzparensnek, hogy õket is túl
fogjuk élni, ahogyan túléltük a török, a Habsburg, vagy éppen a szovjet birodalmat.  
– Térjünk rá a lakiteleki ügyekre! Idehaza is erõsen indult az év: rögtön az elsõ héten
képviselõ testületi ülésre került sor. Miért volt erre szükség, hiszen a karácsony elõtti
utolsó héten is volt testületi ülés?
– Egyrészt azért, mert a testületi ülések szokásos idõpontja minden hónap elsõ
csütörtöke. Persze nem ez volt az egyetlen ok, tárgyalnivalónk is akadt bõven. Az
elmúlt év végén nyert pályázatainkkal kapcsolatban kellett több döntést meghozni,
hogy a beszerzési eljárásokat elindíthassuk.
– Az egyik napirendi pontnál kemény vita bontakozott ki. Mi korbácsolta fel az indulatokat?
– Azzal kapcsolatban alakult ki vita, hogy a gátépítéshez szükséges agyagot honnan
szerzi be az Önkormányzat. El kellett oszlatni egy olyan – sajnos nyilvánosságot is
kapott – valótlan információt, miszerint az Önkormányzat 100 millió forintos
veszteséget szenved el annak következtében, hogy az agyagot nem a saját területérõl
viszi a gátépítéshez. Azt hiszem, sikerült mindenki számára tisztázni, hogy a saját
agyag beépítése a gátba sem mûszakilag, sem pénzügyileg, sem a pályázati szabá-
lyokat figyelembe véve nem lenne lehetséges, többek között – de nem kizárólag –
azért, mert az az agyag nem felel meg a gátépítéshez szükséges paramétereknek. 
– Hamarosan itt a következõ testületi ülés. Ezen tárgyalja a Képviselõ-testület az
Önkormányzat 2012. évi  költségvetését. Mit várhatunk ettõl? Az idén is olyan kemény
intézkedések elé nézhetünk, mint tavaly? Vannak-e keserû pirulák, melyeket le kell
nyomni a lakosság torkán? Lesznek-e az inflációkövetésen felüli áremelkedések? (víz-
és csatornadíj, kommunális adó, iparûzési adó... stb.)
– Az idei költségvetés összegszerûen – beleértve a hiány összegét is – hasonlóan
alakul a tavalyihoz. Remélem, a teljesítés is hasonlóan alakul majd. A 2011. évre
ugyanis több, mint 70 millió forint mûködési hiányt terveztünk, az év végére mégis
sikerül nulla hiánnyal zárnunk. Sõt, ha összehasonlítjuk a 2010. december 31-ei és a
2011- december 31-ei állapotot, még szembeötlõbb a különbség. 

2010. december 31-én 30 millió forint mûködési hitelünk volt. Minden intézménynél
egy-két hónapi kifizetetlen számlák sorakoztak. Ezen kívül – habár a korábbi években
kialakult az a gyakorlat, hogy az Önkormányzat dolgozói a január elején esedékes bérüket
már december végén megkapták – erre a 2010. év végén nem volt lehetõség.

Folyt. a köv. oldalon!
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Ezzel szemben 2011. december 31-én az Önkormányzatnak nem volt mûködési
hitele, az intézményeknek nem voltak kifizetetlen számlái, a kollégák megkapták az
egyébként január elején esedékes fizetésüket, és plusz 28 millió forinttal zártuk az évet.

Az intézmények az idén sem gazdálkodhatnak több pénzbõl, mint tavaly. A nehéz
döntések legtöbbjét azonban már a tavalyi költségvetés elkészítésekor meghoztuk.
Ami az árakat illeti, azok közül az árak közül, amelyeket az Önkormányzat határoz
meg, a vízdíj alig több. mint 2 százalékkal, a csatornadíj és a nem csatornázott ingat-
lanok esetében fizetendõ ún. TFH díj valamivel több, mint 4 százalékkal emelkedik -
amelybõl 2 százalékot tesz ki az ÁFA emelkedése. A hulladékszállítási díj nem
növekedett. Az üdülõterületen azonban terveink szerint áprilistól bevezetjük az egyéni
szemétszállítást. Ez nyilván plusz kiadást fog jelenteni az üdülõ tulajdonosoknak, de
ezzel egyidejûleg remélhetõleg megszûnik az az áldatlan állapot, ami az 1100 literes
konténerek környékén van. 
– A minap nekem szegezte egy lakiteleki ember a kérdést: „Vajon milyen adókat talál-
tok még ki?" Mondtam, hogy semmilyet, eddig sem mi találtunk ki egyet sem! Ott
toporog a kertek alatt az építményadó, a kutyaadó…, hogy mi lesz vele, nem tudom..
De ha nem fizetünk adót, akkor mûködésképtelenné válik a falu. Senki sem fizet
jókedvvel semmilyen kötelezõt. De ha ez a befizetés elmarad, jönnek a bankok. S
azok aztán könyörtelenül kisemmiznek, valóban tank módjára tarolnak, visznek…
Nem számít, hogy magánember, üzem vagy önkormányzat… Hányféle adót fizet az
önkormányzatnak egy átlagos ember? És egy vállalkozó?
– A 2012. évre adót nem emeltünk, és új adót sem vezettünk be. Egyébként
Lakiteleken a következõ helyi adók léteznek: 
1. Kommunális adó: ezt a belterületen lakók és egyes külterületi ingatlanokban élõk fizetik.
2. Építményadót a vállalkozások, valamint az üdülõ tulajdonosok fizetik az ingatlanaik után.
3. Helyi iparûzési adó: ezt a Lakiteleken székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vál-
lalkozások fizetik az árbevételük után.
4. Tartózkodás után fizetendõ idegenforgalmi adó: ezt a szállásadók szedik be és
fizetik az Önkormányzatnak az itt töltött vendégéjszakák után. 
Nem tartozik a helyi adók közé, de az Önkormányzat szedi be a gépjármûadót. A
helyi adók fontos tulajdonsága, hogy azok mértékét az Önkormányzat határozza meg
– természetesen a vonatkozó törvényi keretek között. A gépjármûadó mértékének
megállapítása viszont nem önkormányzati hatáskör.

Nem tartozik az adók közé a tévesen gyakran „kuka adónak“ nevezett hulladék-
szállítási díj. Ez egy közszolgáltatásért fizetendõ díj, ugyanúgy, mint a vízdíj, vagy a
csatornadíj.
– És az ebadó? Azt rebesgetik, hogy az Önkormányzat ezt is be kívánja vezetni…
– Ebadó nincsen, ahogyan kukaadó sincs. Január 1-tõl törvény lehetõséget biztosít az
úgynevezett ebrendészeti hozzájárulás bevezetésére. Ez nem adó, hanem egy olyan
járulék, amit az ebtartók fizetnek az Önkormányzatnak, aki ebbõl a bevételbõl tudja
kezelni kóbor kutya kérdést. Állandóan visszatérõ – jogos – igény, hogy az Önkor-
mányzat kezdjen valamit a kóbor kutyákkal. Ez azonban pénzbe kerül, aminek a
fedezetét valahonnan elõ kell teremteni. A Képviselõ-testület egyelõre nem is tárgyalt
az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésérõl. Ettõl függetlenül az ebösszeírást el kell
végeznünk, erre szintén törvény kötelez.
– Az elõzõ évben módosult az adózás rendjérõl szóló törvény. Eszerint a helyi önkor-
mányzatok közzétehetik azoknak a nevét, címét, és a tartozásuk összegét, akiknek
lejárt helyi adó, vagy gépjármû adó tartozásuk van. Az Önkormányzat tervezi, hogy ezen
törvényi felhatalmazással él, és az adatokat közzé teszi. Miért kell ez a szigorúság?
– Az Önkormányzat – mint bárki más – a kiadásait csak a bevételeibõl tudja fedezni.
Lakitelek Önkormányzatának 100 millió forintot meghaladó lejárt kintlévõsége van.
Nyilvánvalóan mindent meg kell tenni ennek a beszedésére. 

Az adót nem fizetõknek két csoportja van. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik
nem tudnak fizetni. Az ilyen helyzeteket az önkormányzati adóhatóság mindig meg-
próbálja emberségesen kezelni: részletfizetéssel, halasztással, méltányosság gyakor-
lásával.  Aki ebben a helyzetben van, bejöhet az Önkormányzat Adócsoportjához, hogy
megállapodjon, hogyan és milyen ütemezésben teljesíti a kötelezettségeit. Ebben az
esetben a neve nem kerül nyilvánosságra.

A másik csoportba azok tartoznak, akik nem akarnak fizetni. Az õ esetükben azt
gondolom, ha valaki elég bátor ahhoz, hogy ne fizesse be az adóját, akkor ahhoz is
legyen elég bátor, hogy ezt névvel, lakcímmel és a tartozás összegével vállalja.
Erkölcsileg igencsak aggályos, ha valaki az adótitok által biztosított névtelenséget
kihasználva kibújik a fizetési kötelezettség alól.
– Decemberi beszélgetésünkkor végig vettük az Önkormányzat által benyújtott
pályázatokat. Történt-e valami újdonság az idei év elsõ három hetében?
– Igen, az idén eddig két pályázatot nyújtottunk be. Egyet a Dr. Deák István út
felújítására és körforgalom építésére a Piactéren, egyet pedig a Gondozási Központ
nappali ellátási részlegének fejlesztésére.  Hamarosan további két pályázatot nyújtunk

be: egyet a Gondozási Központ bentlakásos részlegének fejlesztésére, egyet pedig az
Óvoda bõvítésére és fejlesztésére.
– Miért van szükség ezekre a pályázatokra?
– A piactéri körforgalom egy nagyon balesetveszélyes keresztezõdést tenne biztonsá-
gosabbá, ez már régóta szerepel a tervek között. Az új köznevelési törvény szerint a
három éves kort betöltött gyermekeknek kötelezõ óvodába járniuk. Emiatt kell az
Óvodát egy csoportszobával bõvíteni, de a meglévõ épületrészre és az udvarra is ráfér
egy kis felújítás. A legnagyobb tétje a Gondozási Központ pályázatának van. Ha tudunk
10 férõhellyel bõvíteni, és a férõhelyeket fel is tudjuk tölteni, akkor hosszú távon biz-
tosított lehet az idõsek otthonának a fennmaradása. Ha nem, akkor nagyon kérdéses,
hogy a bentlakásos részleget meddig tudjuk fenntartani.
– És mikor kezdõdnek a már megnyert pályázatok beruházásai?
– Sorra indítjuk a beszerzési eljárásokat, ahol szükséges, ott a kiviteli tervek elkészítését.
Remélem, hogy a nyáron már épülhet a kerékpárút, megvalósulhat a Rendõrség, a
Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési Ház hõszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint
megbirkózunk a csapadékvíz elvezetéssel is. Egy-egy közbeszerzési eljárás elhúzódása,
egy-egy hatósági eljárási probléma azonban jelentõs csúszást is okozhat.
– Vannak olyan fejlesztések, amelyek már megvalósultak. Földmunka gépet, szippan-
tó autót vásárolt az Önkormányzat.  A lakosságnak is igénybe lehet venni az ezek által
nyújtott szolgáltatásokat. Hogyan is?
– Mindkét gép az Önkormányzat száz százalékos tulajdonában álló Laki-Gazda Kft.
tulajdonában van. A földmunkagépet 5.500forint + ÁFA rezsi óradíjért bárki igénybe
veheti. Tel.: 06-70/931-78-00. (A lakitelekiek 10 % kedvezményt kapnak!) A szippantó
autóval a Laki-Gazda Kft. a tengelyen szállított folyékony hulladék szippantását és
szállítását végzi. Tekintettel arra, hogy a nem csatornázott ingatlanok tulajdonosai a
fogyasztott ivóvíz mennyisége alapján, a vízdíjjal együtt fizetik a folyékony hulladék
kezelési díjat, a szippantásért külön már nem kell fizetni. Ha hívják a szippantó autót,
az külön díj felszámítása nélkül megy és elszállítja a szennyvizet. 
– Látványos munkálatok zajlanak a Tõserdõben. Három hét alatt rengeteg fát kivág-
tak, és körvonalazódik a késõbbi sétány. Mik a tervek, és mikorra valósulnak meg?
– Településüzemeltetési Csoport munkatársai az év elején rögtön hozzákezdtek a Holt-
Tisza part kitakarításához. Terveink szerint a szabadtéri színpad mögötti területet
egészen a Tasi éri csatorna befolyásáig – ez az Önkormányzat tulaj-donában álló terület
határa – kitakarítjuk, egy szép, átlátható parkerdõt alakítunk ki. Ennek részeként a Tisza
parton egy sétányt tervezünk. A kitermelt fával pedig az Önkormányzat intézményeit
fogjuk fûteni - gáz helyett. Egyébként a sétány kialakításánál kivágott fák mind félig, vagy
teljesen kidõlt, vagy lábon száradt, elhalt fák, a néhány szép, egészséges példányt
meghagyjuk, hogy árnyékot adjanak. Ezzel együtt eltávolítjuk a vízbe bedõlt fákat is.  
– Várja a falu a soron következõ falugyûlést; tavaly februárban gyûltek össze a
mûvházban. Idén mikor lesz?
– Várhatóan február végén kerül sor az idén is a falugyûlésre. A konkrét idõpontot a
február 1-jei képviselõ-testületi ülésen határozzuk meg, és azt a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján és az Önkormányzat honlapján egyaránt közzétesszük, de ter-
mészetesen a kisbírónk is kidobolja majd.
– A kérdések sora végtelen, de most mégis határt kell szabni. Köszönöm, Polgár-
mester Úr!  Teljes biztonsággal állítom, hogy folytatjuk a KEMÉNY DIÓ kérdéseire
a választ. Önöktõl –  kedves Olvasók – pedig várjuk a kérdéseket, észrevételeket!
Választ továbbra is a polgármester, illetve az alpolgármester úrtól várunk majd.

Czinege Edit  

Tisztelt Lakiteleki polgárok!
A 2012. évben elõreláthatólag megváltozik a hulladékgazdálkodási törvény. A

jelenleg ismert tervezet szerint a szilárd hulladék válogatás nélküli lerakása esetén új
díjtétel (igénybevételi és lerakási járulék) jelenik meg, melynek következtében jelen-
tõsen megnövekednek hulladékszállítási költségek, mind a lakiteleki lakosok, mind
pedig az Önkormányzat számára. Ezt a plusz költséget nem kell kifizetni házhoz
menõ szelektív gyûjtés – úgynevezett zsákos gyûjtés – esetén. Éppen ezért
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata azt tervezi, hogy a 2012. évben
bevezetjük a házhházhoz menõoz menõ szelektív hulladékgyûjtést.

A szelektív gyûjtés bevezetése hatékony és kényelmes megoldást biztosít a ház-
tartásban keletkezõ újrahasznosítható (csomagolási mûanyag, fém, papír, italos kar-
ton hulladék) és komposztálható hulladékok elhelyezéséhez.

A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése során az Önkormányzat a legnagyobb
körültekintéssel jár el, annak érdekében, hogy a hulladékszállítási költségek a lehetõ
legkevésbé emelkedjenek. A gyûjtés megvalósításáról és a bevezetés idejérõl a
késõbbiekben részletesen tájékoztatjuk a lakosságot.  Felföldi Zoltán polgármester
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I N G Y E N E S
SZENNYVÍZSZIPPANTÁS!
Lakitelek Önkormányzat területén, ha Ön

a BÁCSVÍZ Zrt. által rendszeresített
vízmérõvel rendelkezik,  és nincs
bekötve a szennyvíz- hálózatba.

Minden más esetben 945,-Ft + ÁFA/m3

Hívja a 06-30/343-44-55
telefonszámot.

Kizárólagos jogosítással rendelkezõ:
Laki-Gazda Kft.

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A képviselõ-testület 2011. december
végén és 2012. január elején is tartott
1-1 rendkívüli ülést. Az üléseken több
fontos kérdésrõl tárgyaltak a képviselõk.
A decemberi ülésrõl elõször közvetített

élõben, online bejegyzések formájában a Lakitelek Portál
(www.lakitelek.gportal.hu) Ezek a tudósítások várhatóan a
késõbbiekben is folytatódni fognak.

A december 22-i rendkívüli ülés egy igen kedves és tartalmas
karácsonyi pásztorjátékkal kezdõdött, amit helyi fiatalok adtak
elõ. Mindenkit meglepetésként ért, mivel elõzetesen senki nem
tudott arról, mire készülnek a fiatalok. A pásztorjátékot követõen
a testület elkezdte munkáját. Tárgyaltak a képviselõk a szemét-
szállítás 2012. évi ellátásáról, végül arról döntöttek, hogy 2012.
februárig marad a mostani rendszer, addigra új megállapodást
fog kötni az Önkormányzat a szolgáltatóval.

A Dél-Alföldi Ivóvízminõség-javító Program végrehajtása
érdekében az önkormányzati társulás újabb pályázatot nyújt be,
melynek önerejéhez minden önkormányzatnak hozzá kell ten-
nie a maga részét. Ezt Lakitelek meg is tette 989.000 Ft összeg-
ben. Ezt követõen módosította a testület a 2011. évi költ-
ségvetést, amely módosítást szociális juttatások változása,
valamint pályázati pénzek költségvetésbe vezetése indokolt. A
téma kap-csán a képviselõk bõvebben foglalkoztak az
iskolában tapasztalható magas túlórák kérdésével.

A testület megtárgyalta és elfogadta a Himalája Blue Kft.,
azaz a temetõ üzemeltetõjének 2011. évi beszámolóját. 2011-
ben teljesen megújult a temetõ kerítése 1,5 millió Ft-ból, a rava-
talozót pedig 780.000 Ft összegben tették rendbe. November
végéig 39 temetés volt, ebbõl 23 koporsós és 16 hamvasztott.
(Sajnálatos módon év végéig ez a szám növekedett…)

Két munkaügyi pályázatról is döntöttek a képviselõk. Az Önko-
rmányzat, valamint gazdasági társaságainak munkavédelmi,
tûzvédelmi és környezetvédelmi szaktanácsadói feladatait
ezen túl a Méhész és Társa Bt. látja el, az Önkormányzat infor-
matikai feladatait pedig továbbra is a Magna Produkciós Iroda Bt.

Az Önkormányzat sikerrel szerepelt egy KEOP pályázaton,
így kívülrõl megújulhat a Polgármesteri Hivatal, A
Mûvelõdési Ház és a Rendõrség épülete, szigeteléssel,
nyílászárók cseréjével. A projekt közbeszerzési tanácsadójá-
nak a testület a szegedi Euro M-Érték Kft-t választotta.

A december elején tartott testületi ülésen arról határoztak a
képviselõk, hogy a Gondozási Központ fejlesztésére pályázatot
kívánnak beadni. A 22-i ülésen közbeszerzési eljárást írtak ki a
reménybeli fejlesztés terveinek elkészítésére, ami a beadandó
pályázat elõfeltétele. Módosult az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési terve is.

A TÖLGY Alapítvány a Tõserdõben Ökoturisztikai Központ
létesítésére pályázatot kíván beadni. Az Önkormányzat egyszer
már pályázott hasonló ötlettel, akkor sikertelenül. A képviselõ-
testület felhatalmazást adott, hogy az Alapítvány az Önkor-
mányzat terveit, valamint sikeres pályázat esetén az emlékmû
dombot használhassa a fejlesztés lebonyolítására.

Az elõzõ testületi ülésen a Tõsfürdõ kútjainak vizsgálatáról
döntött a testület, ami december 7-8. között meg is történt. Több
éve probléma, hogy homokol a termálkút. A vizsgálatkor ter-
mészetesen nem homokolt, így a visszásságok miatt további
kútvizsgálatok lesznek.

Egyebek napirendben Felföldi Zoltán polgármester bejelen-
tette, hogy az Önkormányzat által 2011-ben beadott 5 pályázat
közül 4 nyert, így hamarosan több fejlesztés elindul Lakiteleken.
A nyertes pályázatok a következõk:

1. A néhány bekezdéssel fentebb említett energetikai
pályázat, ami révén megújul a Polgármesteri Hivatal, a
Mûvelõdési Ház és a Rendõrség épülete.

2. Az Eötvös Iskola fõépületén (emeletes iskola) napelemeket
fognak elhelyezni.

3. Megvalósul a csapadékvíz elvezetés a kritikus pontokon
(például Mészkõpince és napközi környéke), valamint
záportározó is épül.

4. Hosszú idõ után megépülhet a kerékpárút az Autóscsárda
és a nyárlõrinci határút között. Sõt! Nyárlõrinc is pályázatot adott
be kerékpárút építésre, az õ pályázatuk is nyert, így a nyárlõrin-
ci határúttól folytatva egészen a nyárlõrinci bekötõútig épül meg
a kerékpárút. Azaz: Lakitelek és Nyárlõrinc között közvetlen
kerékpárút kapcsolat lesz!

Szentirmay Tamás az árvízvédelmi gát építése kapcsán
arról érdeklõdött, miért Tiszaugról viszik a gáthoz az agyagot,
miért nem az Önkormányzat területérõl. A polgármester szerint
az elõzetes próbafeltárások alapján költségesebb lenne a
lakiteleki agyag kibányászása, mint a tiszaugi. Madari Andor
szerint pedig a pályázatban saját területrõl származó agyagot
saját gátépítéshez nem lehet elszámolni. (A kérdéskörnek
meglehetõsen hosszú utóé le te le t t . )

A testület zárt ülésén meghosszabbította Billus Zoltánnénak,
a Gondozási Központ megbízott vezetõjének megbízatását.

Január 5-én ismét rendkívüli képviselõ-testületi ülés volt.
A képviselõk döntöttek az energetikai pályázat (Hivatal,
Mûvház, Rendõrség) beruházásainak elindításáról. Az Önkor-
mányzat pályázatot kíván benyújtani az új óvoda bõvítésére, tek-
intettel arra, hogy a törvényi változások kapacitásbõvítésre lesz
szükség. Közbeszerzési pályázat indult a tervezési feladatokra.

A december 22-i ülésen, a Gondozási Központ pályázat ter-
veinek elkészítésére kiírt közbeszerzést most zárta le a testület,
a pályázat terveit a 7. Dimenzió Építésziroda Kft. készítheti el.
Ezt követõen döntöttek a pályázat beadásáról is: 52,5 millió Ft-
ból szeretnék fejleszteni a Gondozási Központot, remélhetõleg
95% állami támogatással.

Felföldi Zoltán tájékoztatást adott a képviselõknek a decem-
ber 22-i testületi ülés óta eltelt idõben az árpádszállási
gátépítés, valamint az ahhoz való agyagkinyerés kapcsán meg-
jelent hírekkel és újságcikkekkel kapcsolatban. (A Lakitelek
Portál testületi tudósításában jelent meg hír, majd Kalócz Antal
tett közzé facebook bejegyzést, erre Felföldi Zoltán írásban
válaszolt, majd Szentirmay Tamás írt cikket a BAON.hu-n és a
Petõfi Népében.) 

A téma kapcsán az ülésen megjelent Varga Antal, a Duna
Aszfalt Kft. ügyvezetõje. Építési és vízjogi engedélyek alapján
szerinte a lakiteleki agyag minõsége nem megfelelõ a
gátépítéshez. 40 percig tartott az „agyag-kérdés“ vitája, így a
mostani összefoglalóban nem tudunk minden részletre kitérni,
további részletek olvashatók a Lakitelek Portál
(www.lakitelek.gportal.hu) 2012. 01. 05-i hírében.

Az ülés végén, az egyebekben szintén hasonlóan hosszú vita
alakult ki az orvosi ügyeleti rendszer fenntartásáról, pontosab-
ban az ügyeletben részt vevõ orvosok díjának emelésérõl. Fõleg
dr. Rácz Péter és Felföldi Zoltán között zajlott az eszmecsere.
(Errõl is olvasható további részlet az interneten.)

Az egyebek további részében Szentirmay Tamás az új fogor-
vosi rendelõ állapotáról kérdezett. Amikor a rendelõben járt, még
festettek, pedig már ideje lenne az új rendelõben elkezdeni a
rendelést. Czinege Edit több helyi lakos megkeresése alapján
jelezte, hogy rendkívül aránytalan a közvilágítási rendszerben a
lámpatestek elhelyezése. Erre Felföldi Zoltán elmondta, hogy
szeretnék racionalizálni, kiegyenlíteni a közvilágítási rendszer
„kilengéseit“, valamint a pazarlásokat is felszámolni.

Végül Madari Andor alpolgármester Szentirmay Tamástól
kérdezte, miért nem szokott az Önkormányzatról szóló, általa
megjelentetett cikkekbõl kiderülni, hogy õ maga is önkor-
mányzati képviselõ.

A következõ képviselõ-testületi ülés várhatóan február 2-
án, 14 órától lesz a Polgármesteri Hivatalban. Az ülés nyil-
vános, azon bárki részt vehet. Varga Zoltán

„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK,
VÁLLALKOZÓK !

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassuk Önöket
vállalkozásunk Lakitelek Nagyközségben tervezett
tevékenységérõl. Cégcsoportunk évtizedes múlttal
rendelkezõ, VAGYONVÉDELEMMEL foglalkozó
részvénytársaság, mely egyaránt foglalkozik élõerõs
õrzéssel, riasztórendszerek telepítésével és az
ezekhez kapcsolt kivonuló szolgálat üzemeltetésével.

Szakmai tapasztalataink szerint ügyfeleink érté-
keinek és adott esetben testi épségének védelmére a
technikai eszközök és az élõ erõs vagyonvédelmi
tevékenység kombinációja nyújtja az optimális
megoldást. Az alkalmazott riasztórendszer jelzése
csak akkor lehet hatékony, ha arra vagy a potenciális
sértett, vagy más, segítõ szándékú személy reagál.

Könnyen belátható, hogy a tulajdonos sem tar-
tózkodik minden egyes pillanatban védendõ értékei
mellet és az sem várható el reálisan, hogy egy ide-
gen éppen arra járó személy kockáztassa testi
épségét a riasztó jelzésének ellenõrzése során.

Ezen ellentmondás feloldása érdekében
mûködteti cégcsoportunk kivonuló szolgálatunkat,
mely kellõ szakmai tapasztalattal, ügyfeleink
megelégedésére látja el feladatát.

Szándékaink szerint a kecskeméti diszpécser-
központba befutó riasztásra egy lakiteleki bázisról
vonulna ki kollégánk, aki így 5-10 percen belül
bárhol megjelenhet és tisztázhatja a riasztás
körülményeit, értesítheti a rendõrséget, vissza-
tarthatja az elkövetõt a cselekmény helyszínén.

A szolgálatban lévõ vagyonõrünk – amennyiben ez
alaptevékenységét nem akadályozza – közösen jár-
õrözhetne a szolgálatban lévõ polgárõrökkel, igény
szerint segítséget nyújthatna a mezõõrnek, halõrnek is.

Szándékunk szerint a lakiteleki székhelyû kivonuló
szolgálatot olyan helyi, vagyonõr végzettségû
személyekkel biztosítanánk, akik egyrészt kellõ hely
és személyismerettel rendelkeznek, másrészt meg-
bízóink ajánlása alapján erkölcsileg és szakmailag is
megfelelnek az elvárásoknak.

Cégünk a távfelügyeleti rendszerbe történõ belépés
esetén kedvezményesen vállalja a rendszerrel össze-
hangoltan mûködõ riasztórendszerek telepítését,
illetve – amennyiben ez technikailag megvaló-
sítható – már felszerelt berendezések bekötését.
Amennyiben tájékoztatásunk felkeltette figyelmét,
az alábbi elérhetõségeinken várjuk jelentkezésüket:
e-mail: lakitelekkozbiz@gmail.com,
Telefon: 30/2396161
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 8.
Figyelmüket tisztelettel megköszönve:

Csáky Csaba   ügyvezetõ
Vídia 2010 Security Kft.  
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TARTÓS HIDEGBEN LEHETÕSÉG NYÍLIK

KORCSOLYÁZÁSRA
a mûvelõdési ház mögött 

kialakított korcsolyapályán!

Szeretettel várunk mindenkit,
aki szereti a mozgást, szeret és
tud korcsolyázni vagy szeretne megtanulni, de
nem volt alkalma kipróbálni. Várjuk a tartós
hideget is, reméljük, hogy a tél megmutatja
majd ezen arcát nekünk, mert ha huza-
mosabb ideig 0 Celsius fok alatt lesz a
hõmérséklet, akkor már korcsolyázhatunk is!

Arra kérünk mindenkit, figyelje a
plakátokat, az internetes portáljainkat!

Ha megérkezik. akkor együtt leszünk,
korcsolyázunk, forró teát iszunk és jókat
beszélgetünk!

A lakiteleki Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház

szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját, barátait, munkatársait

2012. február 11-én
Szombaton 15.00 órára

TALÁLKOZÁS 
BALÁZS PÉTERREL

címû mûsorra.

Kötetlen beszélgetés 
és humor – neves szín-
mûvészünk sokféle
arcával ismerkedhetnek meg
kedves vendégeink.

A Községi Könyvtár és a Mûvelõdési
Ház, valamint Almási Ferenc

szeretettel meghívja Önt, kedves
családját és barátait

2012. február 18-án,
Szombaton 19.00 órára

MÁRAI ZENÉS 
IRODALMI ESTRE!
Helyszíne: Községi Könyvtár

6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35.

Vendégeink:

Sára Bernadett            
és Cseke  Péter

Narrátor: Ferencz Bálint
Az est házigazdája: Dékány Zoltánné

A rendezvények Almási Ferenc
támogatásával jönnek létre.

Wass Albert felolvasó est!
Egy debreceni fiatalembernek 2003 telén támadt

egy ötlete: Wass Albert mûveibõl egyszerre több
helyszínen 24 órás felolvasást tartani, és ezzel a
világcsúccsal felhívni a figyelmet az elhallgatott író
munkásságára. Az elmúlt évben Lakitelek is csatlakozott
az eseményhez, a 25 órás folyamatos felolvasás alatt számos Wass
Albert mû, illetve részlet hangzott el, felejthetetlen élményt szerezve
ezzel a résztvevõknek. 2012-ben településünk másodikként jelentkezett
a  Kárpát-medencét felölelõ rendezvényre, mely több ezer embert moz-
gat meg egyazon idõben.

Ebben az esztendõben is megrendezésre kerül a Wass
Albert felolvasás 2012. február 24-én 18.00 órától
február 25. 19.00 óráig. Az eseménynek a laki teleki
Mûvelõdési Ház külsõ klubterme ad ismét otthont.

Szeretettel hívjuk és várjuk azon kedves érdeklõdõket,
akik részt vennének felolvasással a rendezvényen!

Szívesen látjuk Önöket a hallgatóság soraiban is, térjenek be hoz-
zánk egy kis idõre, hogy meghallgassák Wass Albert mûveibõl
elhangzó részleteket. 

A felolvasásra elõzetesen lehet jelentkezni Molnár Szilvinél az
m.szilvi.mo@gmail.com e-mail címen, illetve a 06/20/9329183 tele-
fonszámon, valamint Dávid Orsolyánál a muvhaz@lakitelek.hu e-
mail címen és a 06/70/9317886 telefonszámon. Dávid Orsolya

Óvodánk alapítványa a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány minden-kinek
megköszöni, hogy az elmúlt évben személyi jövedelem adója 1%-ának
felajánlásával, vagy a számlára történt befizetéssel segítette az óvodás
gyermekek nevelési feltételeinek fejlesztését.

Kérjük mindazokat, akik a múltban vagy a jelenben kötõdnek óvodánkhoz,
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, vagy az alapítvány
számlájára befizetett összeggel továbbra is támogassák alapítványunkat,
óvodánkat. Kérjük, hogy segítsék ismertté tenni az alapítvány adószámát.
Úgy hallottuk, sokan nem tudják, kinek ajánlják fel az 1%-ot, vagy nem is
törõdnek vele. Az adót így is, úgy is be kell fizetni, természetesen se többet,
se kevesebbet. Miért ne ajánlják fel olyan nemes célra, mint a lakiteleki
gyerekek óvodai nevelésének segítésére, egy korszerû falusi óvoda támo-
gatására. Kérjük, adják át az alapítvány adószámát munkatársaik-
nak, rokonaiknak, szomszédoknak. 

2011-ban alapítványunk legfõbb törekvése volt, olyan óvodai játszó udvar
megteremtése, mely minden tekintetben megfelel az új biztonsági szab-
ványoknak, mely fejleszti a gyerekek testi képességeit és sok-sok örömet
szereznek azzal, hogy szépek, esztétikusak. Ugyanakkor pályázati pénzeket
kiegészítve segítettük az óvodai csoportszobák bútorzatának cseréjét. 

A 2012.-es évben a csúszdák és mászókák cseréjével szeretnénk folytat-
ni az óvodai udvarkorszerûsítést, nagyon szeretnénk egy mûfüves ovi-foci
sportpályát.  Kellõ támogatás esetén továbbra is támogatjuk a csoport-
szobák bútorzatának korszerûsítését is. 

Tisztelettel várjuk támogatásukat. ADÓSZÁMUNK: 18341618 -1-03 
SZÁMLASZÁMUNK: 52000018-13100052

Fodor Józsefné a kuratórium elnöke                      Sütõ Lászlóné óvodavezetõ

Kedves  kisgyermekes anyukák!

Nyílt napok lesznek a lakiteleki böl-
csõdében ! Szeretettel várunk minden kisgy-
ermekes anyukát, 2012 február elsején és
másodikán délelõtt. Betekinthetnek a bölc-
sõde életébe, napjaiba. Megláthatják milyen
szép környezetben nevelõdnek az ott lévõ kisgyermekek.
Megtapasztalhatják milyen játékokkal játszanak, milyen
tevékenységekkel töltik a napot. A szakszerû gondozás-nevelés
rejtelmeibe is betekinthetnek. Kérdéseikre a kisgyermekn-
evelõk szívesen válaszolnak, segítenek a mondóka, ének, vers,
mese készlet bõvítésében is.Megtanulhatják hogyan készül az
a gyurma amit nem kell megvenni, hanem saját maguk  készítik
el. Jöjjenek bátran, mi szívesen fogadunk mindenérdeklõdõt!     

Szabóné Hunyadi Judit   vezetõ

Kozma Gyula
naplójából idézünk...

6. rész

Megakadtunk a közlésben, de most foly-
tatjuk a befejezéshez közeledõ írást. A
féltve õrzött kockás füzet titkait osztjuk 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. 

Így folytatja a naplóját a háború borzalmaira emlékezve:

Mikor a játéknak, a szakmai, vagy bármilyen elõadás-
nak vége lett, félrevonultam, és leírtam a tanultakat,
meg a naplóm-írtam. Megtörtént velem a második
csoda, ami velem Gelléren történt, most meg a jó Isten
az õrület határáról hozott vissza. Meg is fogadtam és
könyörögtem hozzá, hogy ne is tudjak meg semmit, az
otthoniakról addig, még haza nem érek, és amit rám
mértél atyám ott, szakadjon rám. Így is lett. Ekkor
született ez a vers ezek után. Az akkori legyengült lelki-
állapotom nem bírta volna el. (Ha el jött volna.)
Ne gyere…  1. Azt írtam, hogy ne gyere.

Még is mindig vártalak,
És minden nõben, téged láttalak.

2. Azt írtam, hogy ne gyere.
De álmomban, még is láttalak,
És karjaimban, zártalak.

3. Azt írtam, hogy ne gyere!
Pedig, Isten tudja, mennyit szenvedek.
Gyötrelme, szegény beteg szívemnek.

4. Azt írtam, hogy ne gyere.
Bár lassan, mindig sorvadok,
Hogy hozzád, hazamenni, nem tudok.

5. Azt írtam, hogy ne gyere!
Körülöttem drótkerítés, fegyverek!
Várj meg otthon, talán egyszer én is hazamehetek.

6. Azt írtam, hogy ne gyere.
Érzem pedig e rabságot, soká nem bírom, meghalok,
Kis hajlékom, én kedvesim szomorú, 

hogy el sem búcsúzhatom.

7. Azt írtam, hogy ne gyere.
Mert veled, nem is beszélhetek,
Még csak nem is nézhetlek.

8. Azt írtam, hogy ne gyere.
De talán nem is jöhettek?
Én Istenem! Vajon éltek e?...

Így következett be, egy olyan letargikus állapotom, vagy
talán hatalmas önfegyelem, az élniakarás, esetleg a megbi-
zonyosodás arról, hogy mi történt. Így született meg a fogsá-
gomban, az utolsó versem, talán egy csendes, melankolikus
pillanatban, amely érzõdik a versemen, amelyet születés-
napomon írtam Fehérváron, 1945. VI.28-án.  (Sajnos ezt a ver-
set is ki kellett venni, áttesszük a következõ számba,   ugyanis
még lapzárta után is érkeztek fontos hírekkel felkérések, hogy
feltétlenül tegyük bele a januári lapba!...)

Igen! Kettõt, ahogy a fogságból megszabadultam, és haza-
értem 1945-ben. Ketten voltak, a feleségem és a 14. éves
Károly fiam. A 18. éves Gyuláról 3 évre 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. (Folytatjuk)

(1903-1994)

Székesfehérvár,
1945. május 28.

Kedves Olvasók! Varga Sándor volt polgármesterünk
halálára is érkezett még három búcsúszöveg, ezeket is
hely hiányában átirányítottuk a lakiteleki gportálra Varga
Zoltánhoz. Mint olvashatták, Felföldi Zoltán és Lendvainé
Dr. Erki Mária méltatóképpen elbúcsúzott Tõle a decem-
beri számban. Sajnos további méltatásokat már nem
tudtunk felvállalni. Kérjük és köszönjük a megértésüket.



ISKOLAI HÍREK

Kedves Olvasóink!

Azzal a szép köszöntéssel kívánunk Mindannyiuknak áldott,
boldog, szép új esztendõt iskolánk tanulói és dolgozói nevében,
amellyel  a bõkezû gazda adományát köszönték meg a regösök:
„Sonka legyen kenyerén, Isten hordja tenyerén!“

Január 1-jén lépett életbe az új Köznevelési törvény. A változá-
sokról februári számunkban olvashatnak részletes ismertetõt.

A 2011-2012-es tanév elsõ féléve január 13-án fejezõdött be.
Félévi nevelõtestületi értekezletünket január 25-én, szerdán
tartjuk. E k ko r  r ö v i d í t e t t  ó r á k  l e s z n e k  a z  i s ko l á b a n.

Középiskolába készülõ diákjaink január 21-én, szombaton írják
a központi felvételi feladatlapokat. A matematikai és magyar nyelvi,
szövegértési ismereteket felmérõ dolgozatokkal összesen száz pontot
lehet szerezni. Az iskolai érdemjegyek és a felvételi eredmények
alapján dõl el, hogy bejutnak-e diákjaink a választott középiskolákba. A
továbbtanulási lapokat több éve már számítógépes rendszerben küld-
jük tovább. A nyolcadikos szülõknek az osztályfõnökök minden segít-
séget magadnak, hogy sikeres legyen a beiskolázás. A lapokon bejelölt
intézmények sorrendjén lesz még alkalmuk változtatni a családoknak a
felvételi pontszámok, eredmények ismeretében a késõbbiekben.

Január 31-én, kedden rendezzük meg iskolánkban a Kazinczy
szépkiejtési verseny területi döntõjét, melyre a környezõ
települések felsõ tagozatos diákjait várjuk.

A Németh László Gimnázium lakiteleki tagozatán tanuló végzõs
diákok szalagavatója február 4-én, szombaton 18 órakor kezdõdik a
Népfõiskolán. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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2011. december 14-én tartottuk az
év utolsó versenyét, a Luca-kupát

iskolánk tornatermében. 

Eredmények:

I. korcsoport

I. helyezést ért el Tamásy Krisztián
II. helyezést ért el Soltész Norbert

III. helyezést ért el Való Márk

II. korcsoport

I. helyezést ért el Dakó Adrián
II. helyezést ért el Cseh János

III. helyezést ért el Szentesi Szabolcs

III. korcsoport

I. helyezést ért el Csikós Dávid
II. helyezést ért el Berente Erik

III. helyezést ért el Sutus Bence

A versenyen legtöbb pontot elérõ
versenyzõk

Dakó Adrián 28 pont
Cseh János 17 pont
Csikós Dávid 13 pont

Éves versenyeredmények a
következõk:

11 versenyen indultunk. A versenyeken
12 versenyzõ vett rész. 29 érmet
szereztünk

Legeredményesebb versenyzõk:

I. Berente Erik                 8 érem
II. Szilvási Dávid 5 érem

+ külön díj  ( Eötvös kupa)
III. Soltész Norbert 4 érem

Gratulálunk a versenyzõknek és
felkészítõjüknek Balla Attilának.

A TÖLGYFA SPORTEGYESÜLET BIRKÓZÓINAK HÍREI

Január 20-án, pénteken és 21-én, szombaton rendezik Budapesten a
Papp László Sportarénában azt a továbbtanulási kiállítást, melyre a
középiskolák diákjait várják. A kiállító egyetemek, fõiskolák, hazai és külföl-
di intézmények listája elérhetõ a www.educatio.hu oldalon az interneten.

„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. A Kecskeméti Kábítószerügyi Fórum és a Nemzeti Drogmegelõzési Intézet településünkön is végzett egy kutatást 2010-ben. A kutatás
megerõsítette, amit eddig is gondoltunk: 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.  Ebben az évben a Kecskeméti
Kistérség településein elsõsorban a nyolcadik osztályos diákok szüleivel szeretnének találkozni. Szülõi értekezleteken kívánnak átadni minden
nyolcadikos osztályos diák szülienek egy szülõknek szóló tájékoztató kiadványt és egy gyerekeknek szóló kiadványt is. 

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 feszült-
ség keletkezett. Hogy elinduljon a párbeszéd, és a drogkérdés sem legyen tabutéma a családban.

Ugyanakkor a Rév Szolgálat munkatársai személyesen szeretnének találkozni mindazokkal a helyi szakemberekkel is, akik felelõsséget
éreznek és viselnek a gyerekekért, fiatalokért. Ezért a szülõi értekezletekhez kapcsolódóan egy órás szakmai mûhelybeszélgetést is tartanak.

A drogprevenciós szülõi értekezlet 2012. március 21-én délután hat órakor kezdõdik az iskolában.
A mûhelybeszélgetés iránt érdeklõdõ szakembereket elõtte fél ötkor várjuk ugyancsak az iskolában.

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.



Egyházközségünkben történt 2011-ben
Nagyböjtben, április 14. 15. 16-án Lengyel Zsolt csépai plébániai kormányzó tar-

totta a lelkigyakorlatot.
Április16-án Romzsa Tódor vértanú püspök születésének 100. boldoggá avatásá-

nak 10. évfordulóján Kruppa Tamás, a hajdúdorogi egyházmegye püspöki helynöke
görög katolikus szent liturgiát mutatott be, melyet követõen Lezsák Sándor Bagi
Ferenc plébánosunknak átadta a vértanú püspök csont ereklyéjét, amit Puskás
László atyától kapott Romzsa Tódot életének helyszíneit végigjáró zarándok útja
alkalmával, s amit azóta is templomunkban õrzünk.

Május 19-én az esti szentmise elõtt érkezett hozzánk kiskunfélegyházi Sarlós
Boldogasszony Plébániáról az  a feltámadási szárnyas kereszt, amely nagyszomba-
ton indult Zamárdiból és sok  plébánián keresztül pünkösdkor érkezett Csíksomlyóra.

Május 29-én, vasárnap, a Hõsök Napján ismét családi napot tartottunk. A misét
követõen a Templom téren Olajos István és Lezsák Sándor mondta el ünnepi
beszédét.

A megemlékezés után a plébánia kertjében együtt fõztük meg a csipetkés
paprikás krumplit, aztán a bogrács mellõl az asztalhoz telepedve, délutánba nyúlóan
folytatódott a jóízû beszélgetés. 

Június 5-én, Urunk mennybemenetelének napján volt az elsõáldozás. Ezen a
napon 7 gyermek és egy felnõtt vette magához elsõ ízben az Oltáriszentséget.  

Június 11-én Gál József, újmisés atya tartott szentmisét templomunkban, akinek
útja nem volt egyenes az elhatározástól a pappá szentelésig. Tûzben próbált hitérõl
elõttünk is tanúságot tett a maga sajátságos, humoros stílusában. „Az a csoda, hogy
most itt állok!“- mondta.

Július 3-án ünnepeltük templomunk búcsúját. Ünnepi szónokunk Mons. Menyhárt
Sándor pápai káplán, bírósági helynök volt, aki szentbeszédében többek között arról
is szólt, hogy Jézus szíve a családi élet forrása és központja.

Július 15. és augusztus 18. között a Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet két
növendéke Ilyés Lehel és Jánossi Imre a Lakiteleki Népfõiskolán dolgozott, s ezek-
ben a napokban esténként rendszeresen ministrált és imádkozott templomunkban. 

Augusztus 20-án Kárpáti Sándor fóti kisegítõ lelkész, Csernák Pál Kiskunhalas-
felsõvárosi Plébános és Bagi Ferenc plébános mutatta be az ünnepi szentmisét.
Csernák Pál atya szentbeszédében arra buzdított bennünket, hogy mi is mondjuk el
„intelmeinket“, hagyjuk hitünket örökségül gyermekeinknek.

Szeptember 18-án Dr. Bábel Balázs érsek atya mondott nálunk szentmisét. „Az
üdvösség Isten ajándéka, de azért fáradoznunk is kell.“ – mondta szentbeszédében.

Október 23-án A lakiteleki Eötvös   Iskola   növendékei, tanárai, valamint
meghívott elõadók részvételével jótékonysági koncert volt  templomunk javára.

Adventi idõszakban, december 15. 16. 17-én Hatházi Róbert atya, a kecskeméti
Szent Miklós templom káplánja, ifjúsági referens tartott lelkigyakorlatot.

December 24-én Olajosné Kádár Ilona és Olajos István vezetésével a hittanosok
pásztorjátékot mutattak be.

December 30-án, Szent Család napján 13 jubiláló házaspár adott hálát Istennek
az együtt töltött évekért.

Egyházközségünkben él a MÉCS, a fiatal családok közössége.
Õk minden hónap elsõ vasárnapján szentségimádást tartanak és

rendszeresen találkoznak.

Történt-e még valami?
A felsorolt eseményekrõl fényképek is tanúskodnak, s talán gyarló és csalóka

emlékezetünk is õriz belõlük egy-egy múlandó képet. Minden esemény azonban
annyit ér, amennyi nyomot hagy bennünk. Történt-e még valami?  Az ünnepeinken, a
szentmiséken, mindennapi életünkben történt-e velünk, bennünk valami az elmúlt
évben, ami „emlékezetes“, ami megérintette a lelkünket?  Találkoztunk-e Istennel?

(Tábori Kálmán)

AZ ELMÚLT ÉVBEN 

– 10-en voltak elsõáldozók, 7 gyermek és 3 felnõtt.
(Decemberben még két felnõtt volt elsõáldozó.)

– 10 keresztelõ volt. Az 5 gyermek szülei közül 5 pár él  polgári kötésben. 
– 21 testvérünktõl vettünk búcsút, közülük 10-en voltak szentségekkel
ellátva.

Túrmezei Erzsébet: Elmúlt
Vo l t á l  m á r  a z  a l k a lo m  t e m e t é s é n?
Ve r i k  a  k o p o r s ó f ö d e le t
f ag yo s  t é l i  g ö r ö n g y ö k ,
s  a  s z í ve d e t  g ö r ö n g y n e h é z  m i é r t e k :
Mi é r t  n e m  t e t t e d?
Mi é r t  n e m  a d t a d?
Mi é r t  n e m  m o n d t a d?
Fe le l j:  m i é r t  n e m? . . .
E z e r  a l k a l m a t  t e m e t ü n k
m i n d e n  t e m e t é s e n.
Hi á b a  k o s z o r ú ,  v i r á g
s í r o n,  r ava t a lo n …
Ve r i k  a  k o p o r s ó f ö d e le t
Fag yo s  t é l i  g ö r ö n g y ö k …
El m ú l t  a z  a l k a lo m.

( Elhangzott december 31-én, a hálaadó szentmisén, 
Bagi Ferenc atya homíliájában.)

Jubiláló házasok 2011 – A képen balról jobbra: Magó Mihály és Holló Erika,
Boros Sándor és Hajagos Eszter, Varga Ernõ és Halutka Piroska, Gyapjas János és
Németh Ilona, Tóth Mihály és Dönczõ Mária, Bagi Ferenc plébános, Elek Ferenc és
Varga Éva, Salánki Imre és Szász Angyalka, Kõvágó István és Nagy Mária, Rozsnyói
Ákos és Tyukász Katalin, Kordik Sándor és Holló Erzsébet, Gergely József és Tari Katalin;

elöl középen: Rácz Mihály és Patkós Margit.

Rendhagyó volt a
január 22-i szent-
mise, özv. Gulyás
Jánosné Elek
Julianna oncsai
lakos 100. születés-
napját a hívek is
együtt ünnepelték,
közösen imádkoztak
vele, érte.

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 és ösvényeidre taníts meg engem“ ( Zs.: 24.) 
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Hálát adunk Istennek mindenkiért és köszönetet mondunk minden-
kinek, aki az elmúlt évben adományaival, munkájával segítette egy-
házközségünket. Isten áldása legyen életükön.



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

„… igaz vékátok és igaz mérõedényetek legyen!“  (3Mózes 19,36.)
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Alföld, faragott fa véka, 
„készült 1865 JS.“felirattal

ÖSZTÖVÉR VÉKA…
„Vannak-e még a gonosznak
házában hamissággal gyûjtött
kincsek, és ösztövér véka, amely
útálatos.“ (Mikeás 6:10.  Károli
fordítás szerint)

Kétségtelenül a hívõ embereket is foglalkoztatja mindaz,
ami körülöttünk, ami hazánkban és hazánkkal történik. Az
esztendõfordulót követõen meglehetõsen sok szó esik a
„kettõs mércérõl“. Ezután néztem utána.

Mi is a kettõs mérce? Olyan, gondolatban, szóban, vagy
tettben is megnyilvánuló döntés, ítélkezés, amikor azonos
helyzeteket különbözõ képpen, néha ellentétesen ítél meg
valaki. Eredetileg valóban két mérõeszköz – egy hamis és
egy igazi – célzatos megtévesztõ, a másik felet
megkárosító, így törvénytelen elõnyt, hasznot hajtó alkal-
mazását jelentette. 

A kettõs mércének a Bibliában való legelsõ elõfordulási
helye 3Mózes 19:15-16 versében: „Ne kövessetek el jogta-
lanságot az ítélkezésben! Ne nézd, hogy valaki nincste-
len; és ne kedvezz a hatalmasnak! Igaz ítéletet hozz hon-
fitársad ügyében. Ne terjessz rágalmakat néped között.
Ne törj felebarátod életére. Én vagyok az ÚR!“ 

Majd ugyanebben a fejezetben a 35. vers így hangzik: „Ne
kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem a
hosszmértékek, súlymértékek és ûrmértékek hasz-
nálatában. Igaz mérlegetek, igaz súlyotok, igaz vékátok
és igaz mérõedényetek legyen. Én, az Úr, vagyok a ti
Istenetek…“

Bibliai példák egész sorát lehetne még felsorakoztatni,
amelynek lényege, hogy a hamis mérleget, a kétféle vékát
egyaránt útálja az ÚR, és megítéli mindazokat, akik ezt
tudatosan használják. Prófétáért kiállt a helyzet, Ámós
prófétáért, aki Kr.e 792-753 között szolgált egy kettészakadt,
de fellendülõben levõ országban, amely környezetéhez
mérve ugyan sikereket ért el, de jellemzõ volt a társadalmi
elit fényûzõ életmódban való féktelen elmerülése, jogi ügyek
korruptsága, a szegények elnyomása, a szentélyek és más
istentiszteleti helyek elpogányosodása. Alapvetõen ez
vezetett ahhoz, hogy – Ámós idejében – fokozatosan
elvesztették az erkölcsi alapot a „viselkedési normákhoz“. 

Ámós, ilyen általános körülmények között volt Isten
igazságosságának buzgó szószólója. „Halljátok meg ezt,
ti, kik a szegényekre törtök és a föld szegényeinek
kipusztítására, mondván: mikor múlik el az újhold, hogy
gabonát árulhassunk? És a szombat, hogy megnyithas-
suk a gabonásházat? Hogy megkissebbítsük a vékát, és
megnagyobbíthassuk az árát, és hamis mértékkel csal-
hassunk?! Hogy megvegyük a szegényeket pénzen és a
szûkölködõt egy öltõ saruért?“ (Ámós 8:4-6)
Döbbenetes! Hogy napjainkban néhány, türelmetlen, bír-
vágytól túlfûtött, pénzéhes bankár szemében nem vagyunk
többek egy pár viseltes papucsnál. Hát mit ér az ember, ha
magyar?

A számítógépes lexikont lapozva, a kettõs mérce kapcsán
ezt olvassuk, hogy az etika kategóriájába tartozik, és „ez a
jogtudománnyal kapcsolatos lap, egyelõre csonka, (erõsen
hiányos), segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belõle.“
Hogy a kettõs mércébõl igazi szócikk legyen nélküled, meg
nélkülem nem megy. 

Nekünk keresztyéneknek kell odaélnünk a világ elé, hogy
legyen az bármely társadalmi berendezkedési forma, vagy
társulás, ahol a kettõs mércével, megkisebbített, ösztövér
vékával mérnek, azt a társadalmi formációt megítéli az
Isten. Ezt prófétai nyíltsággal és bátorsággal elmondani a
világnak, ez nem kis dolog, ehhez érzékeny, nyitott fülekre
van szükség és arra, hogy miközben imádkozunk ezért a
Hazáért, ne felejtsük el kezünket a mai magyar társadalom
ütõerén tartani. 

Bizonyára nem csak nekünk fáj, hogy a kettõs mérce
egyre szembetûnõbb alkalmazása láttán hallgatnak az „írás-
tudók“, az értelmiség. Hogy Európa nyugati felén csendesek
a szószékek, nincs, aki hirdesse, „… pontos és hiteles
súlymértéked, pontos és hiteles vékád legyen, hogy hosszú
ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad
neked…“ (5Mózes 25:13-16)

Akaratlanul is ez a sor visszhangzik bennem, lelkemben:
„vétkesek közt cinkos, aki néma“. Összekacsintó cinkosság-
gal, hamis, ösztövér vékával átmeneti nyereséget lehet
begyûjteni, de ez a nyereség a „bolond gazdag“ nyeresége
(Lukács 12:19). 

„Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot
megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember
váltságdíjul lelkéért? Mert, ha valaki szégyell engem és az
én beszédeimet e parázna és bûnös nemzedék elõtt, azt az
Ember Fia is szégyellni fogja, amikor eljön az Atya dicsõ-
ségében…“ (Márk 8:36-38)

Az, hogy Isten, a nagy társadalmi krízisek esetén meghir-
detett ítélete, fenyítése véghezvitelében késlekedni látszik,
nem az Úr irántuk való közömbösségének a jele, hanem
türelmének bizonyossága. „Nem késik el az ígérettel az
Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem
hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek
elvesszenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jus-
son.“ (2Péter 3.)

Isten a radikális beavatkozásokkal nem a teremtett világot
akarja lerombolni, hanem az embert megtérésre hívni, s ez
nem ellened van, hanem érted.  Érted?

Gönczõ Sándor hajósi református lelkész

Dénes Ferenc: Ami megmarad...

És elmúlik minden, mit önzõ szíveddel
itt lenn megszerettél és megcsodáltál:
régi életed zilált kerete, tüskés bozótja,
csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma,
s a féktelen, ifjú tombolások...
tavaszok, nyarak, bánatos õszök;
mind, mind elmúlnak. Sárguló lombok
zizegve hullanak lábaid elé,
megadva maguk...
Elhagy a barát és ellenség is elhagy...
az élet minden édes melege megfagy,
elszáll a nap, röppenek az évek,
elnémul ajkadon az örömének,
virágillattal együtt száll el
a gyermekcipõs, gondtalan élet...
Ifjú álmok mézédes nedûje
s a férfikor dele, fénye, ereje,
temérdek terve, - elmúlik mind.
Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz,
sima homlokod gondok, félelmek, könnyek,
fájdalmak ekéje szántja...

görnyed a hátad és vézna lesz a tested...
nehézzé válik durva, nagy kereszted,
s ha leroskadtál kereszted alatt,
mentõ kezek éretted nem nyúlnak...
S mikor mindezek végképp elmúlnak,
közeleg a leszámolás napja.
Akkor majd úgy látod, semmid sincs:
Mit viszel magaddal?
Ha minden elmúlik, mi marad neked?

Megmarad könnyed, mit másokért sírtál.
Sóhajod, mit zokogva égbe bocsátottál
betegek, bénák kórházágya mellõl.
Megmaradnak az égõ, hõ imák,
simogató, könnytörlõ kezed
elfelejtett jótéteményei...
megmaradnak vigaszszavaid, lelkedben
a lángoló, szent hit,
sebkötözésed, önfeláldozásod,
alamizsnát nyújtó forró szívjóságod. -
És lelkedben az igaz szeretet!
AZ MARAD MEG, AMIVÉ KRISZTUSBAN LETTÉL.
AZ MARAD MEG, AMIT KRISZTUSÉRT TETTÉL!

ISTENTISZTELETEK  RENDJE:

E G Y E T E M E S   I  M A H É T 
2012.  január 16-21.  

Hétfõ – Kedd – Szerda  (Református  templomban)
Csütörtök – Péntek – Szombat  (Római Katolikus  templomban)

Az alkalmak 1700 órakor kezdõdnek. 
A közös hét szombat este agapéval,  szeretetvendégséggel
zárul.
Szeretettel hívunk közös alkalmainkra minden
Testvérünket!

2012. január 26-27-28-án  a  Nyárlõrinci  Imaházban
1700 órakor az Egyetemes Imahét Összefoglaló alkalmaira

hívjuk  Testvéreinket.

Minden vasárnap  istentiszteletet  tartunk!

9 órakor Lakiteleken
(9  órakor  a Gyülekezeti teremben gyermekistentisztelet)

11 órakor Nyárlõrincen

2012. január 1-jével
gyülekezetünkben 

újonnan választott Presbitérium
kezdte meg szolgálatát. 

Lakitelek: Borosné Varga Edit,  Csikós Mihály
gondnok, Kökény Gyula, Magyar Péter,  Magyarné
Sváb-Kovács Mónika,  ifj. Papp Kálmán, Pácsa
László (Tiszaalpár) Sallai András, Vargáné Héjjas
Julianna

Nyárlõrinc: Tóth István gondnok, Boros László,
Szappanos Géza, Szappanos I. Károly, Szappanos
Mihály, Tormási Jenõ, Tormási Zoltán

Isten áldása kísérje 
áldásos tevékenységüket!
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Jézusomnak szívén megnyugodni  jó .

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
P. SZÕKE JÁNOS atya, 

a Lakitelek Alapítvány Kuratóriumának
Elnöke és 1995 óta a Népfõiskola  

Alapítvány Kuratóriumának
tagja 2012. január 6-án elhunyt.

Mély fájdalommal, de elfogadva a Jóisten akaratát a Magyar Szalézi Tartomány, a
Mindszenty Alapítvány és hozzátartozói nevében tudatjuk, hogy hosszú, türelemmel viselt

szenvedés után január 6-án életének 85-ik, áldozópapságának 58-ik évében elhunyt

P. Szõke János SDB
szatmári és nagyváradi kanonok, kolozsmonostori apát.

P. Szõke János 1927. február 13-án született a Békés megyei Csorvás községben. Szüleinek
tizenharmadik gyermeke. Csorváson, majd Gyulán, a Wenckheim kollégiumban tanult. Papi
hivatása már kora gyermekkorában megmutatkozott, és Gyulán a Don Bosco nevelési
szellemében dolgozó szalézi atyák kollégiumában egészen határozott irányt vett. 1943-ban
került Mezõnyárádta a noviciátusba, elsõ fogadalmát 1944-ben tette le. A gyakorlati éveket
Nyergesújfalun és Óbudán töltötte, majd tanulmányait Olaszországban, Torinóban folytatta
1948-tól 1954-ig, ahol filozófiából és teológiából licenciátust szerzett. 1950-ben szerzetesi örök-
fogadalmat tett, 1954. július 1-jén szentelték pappá. 1958-tól Svédországban nyolc éven át a
magyar menekültek lelkipásztora volt. 1965-ben Stuttgartba került, ahol hosszú éveken
keresztül választott tagja volt a papi szenátusnak és a városi katolikus tanácsnak.
Megszervezte a hétvégi magyar iskolát és a cserkészetet Megalapította az Életünk c. katolikus
havilapot, amelynek gazdasági vezetõje és fõszerkesztõje volt 1970-ben, az erdélyi nagy árvíz
idején kapcsolatba került Márton Áron püspökkel Ez volta kezdete annak a hosszú folyamat-
nak, melynek eredményekért a lelkipásztort munkát Márton Áron és Mindszenty bíboros
kezdeményezésére felcserélte a karitatív munkával. Stuttgartból 1975-ben Rómába került, ahol
az Üldözött Egyházak Segélyszervezete mûködött. Féléves római tartózkodás után a
Szervezet áttette székhelyét Königsteinbe, ahol a Keleti Osztály vezetõje lett. 19 év alatt 175
alkalommal járt különbözõ országokban. Ekkor nevezte ki az akkori külföldi magyar püspök,
Irányi László, hogy Európában koordinálja a magyar lelkipásztori tennivalókat. Ezt a tisztségét
1998-ig töltötte be. Amikor 1975-bea Mindszenty bíboros meghalt, felmerült az igény boldoggá
avatásával kapcsolatban. 1980-ban elvállalta a bíboros boldoggá avatási eljárásának a
bevezetését, majd ezt követõen több jeles magyar: Scheffler János szatmárnémeti püspök,
Bogdánffy Szilárd nagyváradi, titokban szentelt püspök, Romzsa Tódor görög katolikus ungvári
püspök, Salkaházi Sára szociális testvér, Meszlényi Zoltán Lajos esztergomi segédpüspök
ügyét is, akik azóta boldoggá lettek avatva. Továbbá bevezette még Márton Áron erdélyi
püspök, Bálint Sándor néprajztudós, Matton Boldizsár karmelita szerzetes, Sándor István sza-
lézi szerzetes, Györgypál Albert nagyváradi lelkész, Orosz Péter és Chira Sándor kárpátaljai
görög katolikus püspökök boldoggá avatási eljárását is. Mindezek mellett szerkesztõje volt a
Vértanúink-Hitvallóink címû folyóiratnak, amely a Mindszenty Alapítvány gondozásában a
boldoggá avatási eljárások menetérõl tudósít 1996-tól 2010-ig a Don Bosco Kiadó igazgató-
jaként számos szalézi mûvet ültetett át magyar nyelvre, több könyvet szerkesztett és írt. 1996-
tól 1997-ig a Szent Istvánról nevezett magyar tudomány tartományi tanácsosa, majd 1997-tól
2002-ig tartományfõnöki vikáriusa volt 2004. szeptember 5-én ünnepelte aranymiséjét
Budapesten. 1994. május 3-án, Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Érdem-
rend tiszti keresztjét, 2010. október 23-án Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök a Magyar
Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét adományozta.

2012. január 21-én, szombaton 10.00-kor a budapesti Szent István-bazilikában Dr. Erdõ Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek mutat be szentmisét lelki üdvéért, majd 2012.
január 23-án, hétfõn, Csorváson a 12.00-kor kezdõdõ szentmise után, 13.00-kor helyezzük örök
nyugalomra a városi köztemetõben (új temetõ) a családi sírban.

Budapest, 2012. január 11.                                                    Magyar Szalézi Tartomány                               
Mindszenty Alapítvány

DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁGA

2012-ben a Gazdafórum elsõ rendezvényének idõpontja: 
március 2.  péntek,  10 óra

A programon való részvétel díjmentes, 
minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a 
GYARMATI DEZSÕ TANUSZODA

2012. február 4-tõl az alábbi nyitvatartási rend alapján üzemel:

Hétfõ Z á r v a
Kedd - Péntek 16 – 20 óráig
Szombat 7– 830 és 12 –  20 óráig
Vasárnap                                  7 – 20 óráig

Mindenki t  szeretet te l  várunk!

KÖSÖNTYÛ – Visszatekintõ – 2011
2011-ben is sok eseményen vettünk részt, szinte minden

hónapban történt valami kiemelkedõ, ahol táncolhattunk.
Ünnepségek helyszínei voltak Lakitelek és környéke,
Népfõiskola, Tõserdõ, Tiszaalpár, valamint Monor, Felsõpakony és
Kecskemét. 

Márciusban közösen fákat ültettünk, cserjéket és virágokat a templom-
parkban, ugyanitt augusztusban honosítási ünnepség keretén belül avat-
tunk Turul madaras szobrot és Országzászlót az Emlékezés harangjá-
val, mely minden délután megszólal.

Tavasszal 6 párral bõvült a felnõtt táncosok létszáma, kikkel Fantoly
Gyula külön foglalkozott, így decemberben a Hegybírók Bálját már együtt
nyitottuk meg. Remekül elsajátították a koreográfiát, szépen mutatott a tánc
ennyi emberrel, ez látszik a felvételrõl.

Vezetõnk, Lezsákné Sütõ Gabriella 2011. június 2-án nagy meglepetéssel
rukkolt elõ a Népfõiskolán, ahol átadta a Kösöntyû próbatermet a
Széchenyi házban. Eredeti fapadlós burkolaton lépegettünk, és két hatalmas
tükör segíti majd a próbákat. Nagyon örültünk hogy 18 év után, van saját pró-
batermünk. A falra különbözõ népi motívumok kerültek, kerek fatányérokra
festve, amikre eddig nagyon sokan voltak kíváncsiak. Természetesen a nyílt
próbákra bárki betekintést nyerhet. Így találkoztunk angol, német, orosz,
kazah anyanyelvûekkel is, és rengeteg érdeklõdõvel Erdélybõl, Szlovákiából.

Tõserdõben három alkalommal táncoltunk, július 8. Széna vagy Szalma,
augusztus 20., október 8. Szüret. Pest megyében, Monor Strázsa-hegyi
borfesztiválon álltunk színpadra és Felsõpakonyban a Nomád napokon,
amit a helyi lovas egyesület szervezett. A kecskeméti Hírös Héten több
százan nézték táncainkat, valamint Sallainé Gyõri Csilla és Sallai András
koreográfiáját a lakiteleki iskolások adták elõ, nagy sikerrel.

A Lakiteleki Népdalkör szervezésében idén elõször mi nyitottuk meg az
Anna bálat, ahol hajnalig mulattunk, majd augusztusban a Vass Lajos
Népzenei emléknapon koptattuk a mûvelõdési ház színpadát.

Jelen idõszakban Felcsíki táncot tanulunk, amit jövõre szeretnénk meg-
mutatni a publikumnak.

A téli idõszak igazán alkalmas a táncra, így a „kis“ Kösöntyû szerdán, míg
a „nagy“ Kösöntyû csütörtökön tartja a próbáit, hetente egy alkalommal.

Nyáron, mielõtt szünetet tartanánk a próbákból, rendezünk magunknak egy
kis összejövetelt. Amolyan batyus félét, családi hangulattal, gyerekekkel, sok
szép történettel, élménnyel. Ilyenkor megbeszéljük a további eseményeket, vagy
felkészülünk egy-egy gyûjtõ útra, évfordulóra. Decemberben karácsonyi hangu-
latban búcsúztatjuk az évet, visszanézünk egy-egy fellépést és elõre tekintünk
a jövõbe is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a vezetõknek, szervezõknek a külön-
bözõ eseményekre való felkéréseket, meghívásokat, és azt a sok-sok tap-
sot amit a közönségtõl kaptunk. Köszönjük segítségüket a támogatóknak is,
akik minden évben hozzájárultak gondolataink megvalósításához.

Kívánunk mindenkinek Boldog Új Esztendõt!                  Kovács Sándor
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Akikre büszkék vagyunk…

Valamikor régen ezzel a címmel már igen sok helybélit bemutattam az
olvasóknak a Lakiteleki Újságban. 

Szeretném most folytatni a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok bemu-
tatásával, akik nagyon sokrétûek, mozgalmasak, példaértékûek a többiek
elõtt, elõttünk. 

Akiket most szándékozom megszólítani, az élet különféle területén dol-
goznak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek kulturális életébe igen aktí-
van 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 ritmu-
sos 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…

Pongrácz Márta 
festõ, énekes 

az elsõ, 
akit szeretnék bemutatni.

– Nem is tudom, melyik
volt elõbb: festettél, vagy
énekeltél? 
– Elõször is köszönöm a
belém vetett bizalmat és a rólam is szóló szép elõszavakat, másodsorban szeretném
hangsúlyozni, hogy sem festõnek, sem énekesnek nem tartom magam. Vagyis inkább
úgy fogalmaznék, hogy azt tudom, hogy valami bujkál bennem, de a nevem után fent
említett „festõ“ és „énekes“ meghatározások olyan határozottan körvonalaznak
valamit, amit nem tudok magamra vonatkoztatni. Jelenleg éppen inkább tanár vagyok.
A kérdéshez visszakanyarodva: azt hiszem és remélem, hogy mindaz, amit csinálok
eleve el volt rendelve. Természetesen ebben nagy szerepe volt a szüleimnek,
testvéreimnek, a környezetemnek és a lehetõségeimnek, amiket eddig az élet hozott.
Mindkét tevékenység már kisgyermekkorom óta párhuzamosan bennem van.
Szerencsés vagyok, hogy meg is élhetem ezeket.
– Ki Pongrácz Márta? Mit tudhat meg rólad az olvasó?
– Huh. Ez nagyon nehéz kérdés. Talán nem is tudok rá válaszolni rendesen. Vagyok
gyermek, a szüleimnek, leendõ anya és társ (remélem). Tanár a gyerekeknek, akiket
tanítok. Vagyok barát is. Szeretem a színeket és a hangokat, az illatokat. Szeretek
csendben lenni és hangosan is. Szeretem a könyveket, a tüzet, a négy évszakot, az
erdõt, a vizet, a földet. Vagyok egy valaki, aki itt Lakiteleken, egyre nyugodtabbá és
simává válik. Ennél többet még nem tudok…
– Lakitelek… mit érzel e szó hallatán? Mikor és hogyan kerültél ide?
– Szeretem Lakiteleket. Jó itt. Egyre inkább úgy érzem, hogy ez sem esetlegesen
történt. Mármint, hogy itt találtam meg mindent. Mindig is falun szerettem volna élni,
mert édesapám családja faluban lakik és sokat voltunk a nagyszülõknél. Bár inkább
csak a mamámra emlékszem, mert nagyapám korán meghalt. Mindenesetre, én
ennek tudom be a dolgot, ám az is lehet, hogy csak a nagyvárosok sûrû életmódja
nem áll hozzám közel. Sõt! olyannyira messze áll, hogy már középiskolás koromban
tudtam, hogy bárhova is mehetek tovább tanulni, csak Pestre nem. Aztán az egyetem
után egy véletlen folytán úgy alakult, hogy megismertem Zoltánt. Ehhez Lendvai
Editnek volt a legtöbb köze és annak, hogy akkor eljöttem ide Lakitelekre egy kerti
mulatságba. Editet sokat rajzoltam a Kecskeméti Szabadiskolában, onnan ismerem.
A többi jött magától. Ennek már 4 éve. 
– A település véráramába bejutottál. Fontos vagy nekünk! Elõször a mûvelõdési
házban láttam néhány festményedet, majd a Mákvirág Galériában. Mi kell ahhoz,
hogy valaki fessen – persze az ecseten és a tubuson kívül?
– Azt hiszem, ugyanannyi kell, mint minden más cselekvéshez – amit az ember
magának választ –, hogy szeresse az adott tevékenységet és viszonylagos sikert

érjen el azzal. 
– Milyen téma ihlet alkotásra?
– Nem a téma vezet engem, hanem a kedv. Ezért is mondtam az elején, hogy nem
tartom magam sem ennek, sem annak. Mindig azt teszem, amihez a huzalmam meg-
van. Inkább idõszakaim vannak, amikor festek, aztán „dallamolok“ vagy néha írok.
– Hol mutatkoztál már be festményeiddel?
– Mindenféle városok mindenféle rendezvényein. Több csoport tagja vagyok, így
leginkább csoportosan állítok ki. Sosem volt erõsségem a menedzselés és nem is
nagyon motivál, hogy minél többen lássanak tõlem képet. Ha éppen igen, annak
örülök, ha tetszik, akkor még jobban.
– Rajztanárként mit szeretnél továbbadni a gyermekeknek?
– Ezen így konkrétan nem gondolkoztam sosem. Azt tudom, hogy tanárként köte-
lességem terelgetni õket, a lehetõségeimhez mérten rámutatni mi jó, mi rossz.
Fontosnak tartom beszélgetni velük, róluk. Az életükrõl, családjukról, terveikrõl.
Érdekel a lényük, hogy mi foglalkoztatja õket. Szeretem, ha megbíznak bennem és
jól érzik magukat az órán. Minden, amit át szeretnék adni, az magam vagyok
(remélem nem hangzik nagyképûen). Mindez után jöhet a szakma, amit nem
szeretném, ha azt hinnék, hogy elhanyagolhatónak tartok. Ám ha a gyerek rajzolni
nem tanul meg, de mondtam neki egy jó mondatot, amit használni tud, vagy segített
neki, akkor szerintem megtettem, amit kell. 
– Tudom, hogy fontosak Neked a táborok is. Mennyivel más egy alkotótábor, mint
otthon csendben pingálni?
– Teljesen más. Sokkal jobb. Ezt valószínûleg azért érzem így, mert az egyetemi
mûteremben két nagyon jó barátommal festettem együtt, sokszor éjszakába nyúlóan.
Ez olyannyira belém ivódott, hogy azóta is nehezen szánom rá magam, hogy elkezd-
jem a munkát egyedül. Olykor lökni kell magam. Egy alkotó tábor épp ahhoz a belém
ivódott hangulathoz közelít, bár olyan paradicsomi nem lesz többet, mert ott diákként
önfeledtek is voltunk. Hajóson, tavaly találtam meg újra valami hasonlót. Olyan saját-
ságos miliõt, ami nekem itthon most is nagyon hiányzik. Hogy mindig van, akihez oda
tudsz menni egy szóra, egy kávéra, vagy ha nem is beszéltek, akkor is van interak-
ció. A képek jelenléte, a másik cselekvése, a kritikák és segítségek, anyagismereti,
mûvészeti, életviteli eszmecserék. Sokkal könnyebb úgy kikerülni a realitásból, ami
elengedhetetlen az alkotáshoz.
– Romantikus alkatnak ismertelek meg. Tényleg az vagy?
– Bár nem hiszek mélyen a horoszkópokban, tipikus ikrek vagyok. Gond nélkül elsírom
magam rengeteg helyzetben, olykor magam sem értem miért, de szerintem bõven van
bennem földhözragadtság is. Amióta Zoltánt megismertem ez egyre csökken, mert
van, aki gondolkozik helyettem és nem hagyja, hogy „éhen haljak“. Ám a látszat csal
is, ugyanis ezek szerint jól álcázom a vérszomjas belsõm, ha ezt feltételezed rólam. Ez
jól esik, de sajnos nem vagyok valami könnyen emészthetõ jellem. 
– Játszol valamilyen hangszeren?
– Az én hangszerem a hangom. Azon tudok úgy játszani, hogy meg merem mások-
nak is mutatni. Valamikor hegedültem és zongoráztam, kicsit tudok dorombozni is, de
inkább maradjunk annyiban, hogy ezek ismereti szinten maradtak.
– Gyönyörû a hangod! Tudom, hogy sok helyen fellépsz. Milyen stílust kedvelsz?
– Ha zeneileg kérdezed, akkor a klasszikustól az elektronikusig mindent, ami a zene
kategóriába még belefér. Ahogy öregszem, egyre inkább a hangszeres zene érdekel
és tölt el, de mivel igencsak szeretek szórakozni sok mindent befogadok. Érdekes
módon egyedül nagyon ritkán hallgatok zenét. Ha mégis, akkor komolyzenét vagy
népzenét.
– Ha azt mondom, RÉGIPOSTA zenekar, ahhoz is van közöd, de ha azt mondom,
MENTÁLIS MAJÁLIS, ahhoz még inkább… Segíts ebben az olvasóknak!
– A lakiteleki zenei megjelenésem elsõ állomása volt a Régiposta. Aztán mindenféle
okokból úgy alakult, hogy a magam útjára léptem, viszont abban a zenekarban megis-
mertem Lendvai Dénest, akivel együtt csináljuk a Mentális Majálist. Dénes remek
gitáros és nagyon jó vele együtt dolgozni. Ez is egy olyan dolog, amiért Lakitelekre kel-
lett jönnöm. Persze ezt csak így utólag tudom.
– Nemcsak énekes, zeneszerzõ is vagy. Verseket zenésítesz, dalokat írsz át a saját
stílusod szerint. Munka közben jön az intuíció? Esetleg vasalás, mosogatás alatt?
– Sosem vasalok, igyekszem olyan ruhákat venni, amik nem gyûrõdnek :o)
A viccet félre téve gyakorlatilag bármikor jönnek a gondolatok. Nem én választom és
nem is stimulálom. Otthon, buszon, olvasás közben, iskolában, bárhol. Ezért is gondo-
lom egyre inkább úgy, hogy ez valamiképp az ember felett álló erõk kegye.
– Még soha senkinek nem árultam el, de Neked most elsõként bevallom, hogy igen
sokat énekelek magamban. Nem dúdolok, hanem válogatás nélkül el-eléneklek ma-
gamban egy éneket, vagy egy strófát, esetleg idõmértékes verset skandálok, netán
szöveget fogalmazok.  Folyt. a köv. oldalon
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Normális dolog ez? Minden bizonnyal, mert van olyan eset, hogy a férjem hang-
osan énekel vagy fütyül valamit, s pont bennem is az a dallam zengett. Azért
merem megkérdezni ezt Tõled, mert Te zenét szerzel, szöveget írsz. Az rendben,
hogy benned munkál ez az érzés, de én soha nem próbáltam. Te mit érzel,
amikor „megalkottad“ magadban a darabot, vagy meghallod a soha nem játszott
dallamot?
– A számok nem egészében alakulnak bennem. Sokszor Dénes hozza az
alapötletet, fõleg mióta tanítok és az agyam és lelkem egy része oda koncentrál.
Elég régóta tudom, hogy gyakorlatilag bármilyen dallamra tudok egy másik
szólamot hozni, ez valószínûleg a hosszas, majd 15 éves kórusban éneklésnek
köszönhetõ. Ezért aztán a formába öntött dallamok mellett ezernyi megszületik és
el is múlik. Amelyikbõl szám lesz az annak köszönhetõ, hogy jó helyen volt jó
idõben. Természetesen vannak dallamok, amiket nagyon kedvelek és vannak,
amelyeket kevésbé, de ez nem azon múlik, hogy szám lett e belõle. Ráadásul van-
nak pillanatok, amikor nem is dallam kell az adott dolog megszületéséhez, hanem
csak egy hang. Ezt tudja a természet adni.
– Kezdetektõl Lendvai Dénes kísér gitáron, és nem túl régóta Harmatos Zoli dobol.
Hogyan lehet összhangba hozni a zeneszerzést, a felkészülést, a gyakorlást, az elõadást? 
– Sehogy. Ezért sem lesz belõlünk valószínûleg soha ismert zenekar. Inkább csak
szeretünk zenélni és lagymatag próbálkozásokat teszünk, hogy promótáljuk
magunk, de nem nagyon megy. Felvettük az elsõ cd anyagunkat, mely jelenleg a
jogdíjazási procedúrák kavalkádjában vesztegel. Ha végre kiadásra kerül,
reméljük, többen megismernek majd.
– Mennyire csapatmunka ez? 
– Teljesen. Ezért sokszor van vita, fõleg Zoltán és közöttem. Mert eléggé erõtelje-
sen gondolkozunk mindketten. Ezt nehéz összeegyeztetni. Dénes nagyon diplo-
matikus zenész-társ, sokat tompít rajtunk. Mindent igyekszünk közösen kitalálni,
ez talán az egyik legfontosabb dolog szerintem egy zenekarban.
– Figyeltelek sokszor, s látható, hogy legtöbbször behunyt szemmel énekelsz. Ez
a nagyobb átélés miatt van, vagy észre sem veszed?
– Az éneklés nekem, pláne a mély számoknál, nagyon magányos és egyben kon-
centrációt is igénylõ helyzet. Emiatt akaratlanul is csukva van a szemem. Sokan
mondták már, hogy ez furcsa, vagy jobb lenne, ha nem így lenne, de nem megy
másképp. Akkor kikerülök abból az érzésbõl, ami miatt az egészet csinálom.
Furcsa kettõsség, hogy egy magányos dolog közönség elõtt zajlik. 
– Szereted, ha elismerik azt, amit adsz magadból? 
Persze, de sokat hallgatni nem tudom, mert zavarba hoz. Inkább úgy fogalmaznék,
hogy az a legjobb, ha csendben látom az arcokon, hogy tetszett.
– Többször láttam, hogy „háttérmunkásként“ is remekül megállod a helyed!
Párod, Harmatos Zoli a Széna-szalma egyik fõszervezõje. Ha kell, neki segítesz,
de Te készítetted az összes háttérképet, dekorációt, plakátot. Név nélkül, a nemes
cél érdekében dolgozol a többiekkel együtt nagyon sokat. Mit jelentenek Neked,
Nektek ezek a rendezvények?
– Valószínûleg azt, hogy élünk. Mindketten igyekszünk olyan dolgokban részt
venni, amelyek valamilyen módon fontosak. Hozzá kell azonban tennem, hogy
kizárólag a többi lelkes önkéntes segítségével és/vagy támogatásával mûködnek
mindezek. Kicsit talán a saját szórakoztatásunkra is tesszük ezt, bár mindig
rájövünk, hogy valójában csak azok nem szórakoznak, akik csinálják. Aztán mégis
újra kezdõdik minden. Korábban is mindenben benne voltam Pécsen, az egyetemi
évek alatt, aztán meg Kecskeméten is. Nem tudunk leállni, de így van ez jól. 
– Megosztasz velünk néhány vágyadat, célodat? Mi az, amit most nagyon
szeretnél, hogy a varázspálcával megjelenõ tündér elintézzen? Kivételesen lehet
háromnál több kívánságod is!
– Ha magammal kapcsolatban kell kérnem, akkor nem kérnék semmit. Nagyon jó
életem volt és van, ráadásul valamiért úgy érzem lesz is. Nyilván van egy csomó
dolog, amit még nem tapasztaltam meg pl. anyaság. Ezt mindenképpen szeretném
átélni. Szeretnék sokat tanulni és felfogni az életbõl, amit lehet. Inkább, ha lehetne,
akkor azt kérném (és itt elõjön a romantikus énem), hogy ne legyen ennyi
gonoszság és fölösleges ostoba emberi gyarlóság. Pedig tudom, hogy a jó csak a
rosszal együtt létezik.
– Sajnos én nem tudok ebben közbenjárni, de teljes szívembõl kívánom, hogy a
céljaid, a vágyaid teljesüljenek. De most leginkább azt a visszatérõ természetes
nõi ösztön beteljesülését kívánom, ami többször is  megfogalmazódott benned a
beszélgetés alatt: vágyat az anyaságra! Kívánom, hogy minél elõbb és minél több-
ször éld meg ezt a csodát! Czinege Edit

(Legközelebb Dr. Lendvai Dénessel szeretnék beszélgetni!)

A vidék emberei....
A vidéki emberek többségének életében ma már nem a legnagyobb érték a föld. Nem

úgy, mint régen!. Nehéz verejtékkel, kétkezi munkával megtermelni a  zöldséget, gyümöl-
csöt, gabonát vagy a háztájiban tenyészteni a baromfiakat, disznókat, szarvasmarhákat
nem igazán divat már. „Nem éri meg!“ – mondják. Pedig de jó lenne tudni, mit is eszünk!

Tavaly a „Vesd bele magad!“ verseny keretében a
harmadikos gyerekek is megtapasztalták, milyen jó
dolog a saját termést elfogyasztani. Ebben az
évben továbbszaporítanánk a tapasztalatainkat,
mezõgazdasággal kapcsolatos ismereteinket.

Tél lévén, most az állattenyésztéssel vagy a ter-
mények feldolgozásával ismerkedünk inkább.
Ezért néztük meg a disznóvágási munkafolyama-
tokat is a mûvelõdési háznál.

Elsõk között Vári Pista bácsi és felesége,
Jucika néni fogadott bennünket szeretettel, hogy
megismerkedhessünk a tojótyúkok tartásával, a
disznóhízlalással.

Könnyes szemmel mesélték vendéglátóink, hogy milyen is volt régen. Fáradságos
életükben mindent megpróbáltak maguknak, a családjuknak megtermelni. Büszkén
mutogatták, hogy mi minden készült sajátkezûleg a ház körül. Hogyan termelték meg
a földeken  takarmányt, a szõlõt, a krumplit... Valamikor 1500 tyúkot tartottak, ma
„csak“ 300 tyúk tojását  várják. A hatalmas szõlõs kád bánatosan fordul a ház
oldalához, már nem használják. De még ott áll a prés... A disznóólban hosszúhátú  dis-
znók jönnek elõ a gazda hívó szavára és a behajított kukoricára. A tyúkoknál aznap
reggel nem szedték össze a tojásokat, hogy a gyerekek láthassák az egynapos „ter-
mést“. Volt ám csodálkozás: „Ennyi tojást még nem is láttam!“ A sok-sok krumpli
még arra vár, hogy valaki megvegye tõlük.

Pista bácsi a fiúk örömére felber-
regtette a kistraktort. Majd a ter-
ménydarálót is beindította a ked-
vünkért. Minden nagyon érdekes
volt. A gyerekek sok-sok kérdéssel
bombázták a háziakat. Pista bácsi
szelíden simogatta meg a legtöbbet
kérdezõ kisfiú buksiját:

– Elfogadnálak téged unokámnak!
Ki tudja, hogy pár év múlva is

látnak-e ilyeneket „élõben“a gyerekeink? Vagy csak az áruházakból ismerik
majd a tyúkot, tojást, zöldséget? Talán, nem!

Szívesen elmennénk másokhoz is nézelõdni, tanulni! Galambászok, méhészek,
pékek, gyümöcsfeldolgozók, zöldség- és virágkertészek, gombatermelõk stb. munkájá-
val szívesen megismerkednénk!

Vári Pista bácsiéknak pedig köszönjük a lehetõséget és a kedvességüket! 
„VBM“-esek és napközis társaik nevében: Vargáné Darabos Márta

Labdarúgóink január végén
kezdik el a fekészülést a tavaszi

szezonra. Bízunk benne, hogy az õsszel
szerepelt keretet együtt tudjuk tartani, éppen
ezért jelentõsebb erõsítést sem tervezünk.
Sérültjeink közül Kovács Jácint és az ifjúsági

korú Sallai András a tavasszal szinte biztosan
nem léphetnek pályára, de a többiekre
számíthatnak edzõik.

Olvasóink, szurkolóink elõtt is ismert rend-
kívül nehéz anyagi helyzetünk. Jó hír, hogy a
társasági adóból leírható sportcélú támogatás-
ra benyújtott pályázatunk sikeresen zárult,
melynek alapján összesen 2 845 500 Ft-al
gazdagodott egyesületünk. Ennek azonban
szigorú felhasználási kötöttségei vannak, és

még további, mintegy 500 000 forint önrészt is
elõ kell teremtenünk. Ezek azonban már
kellemesebb gondok, mint amivel fél évvel
ezelõtt szembe kellett néznünk. Reméljük,
hogy szurkolóink, támogatóink segítségével
sikerül összegyûjtenünk a még szükséges for-
rásokat, és ezáltal tavasszal lényegesen jobb
körülményeket tudunk teremteni lab-
darúgóinknak, elsõsorban az után-
pótlásképzés terén.

Szintén „pályán kívüli“ hír, hogy hagy-
ományos sportbálunkat ebben az évben is
megrendezzük. Helyszín most is a Lakiteleki
Népfõiskola, idõpont február 18. Szeretettel
várjuk kedves sportbarátainkat, szurkolóinkat,
támogatóinkat!

LTE-hírek – szerkeszti: Anka Balázs–

„Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid.”
„Könnyebb olyan emberekkel haladni, akikben megbízhatunk.“
„Bárki vagy, tudd, hogy hatalmadban áll megváltoztatni a világot!“
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Téli Örömkoncert, 2011. 
Amikor a lakitelek.gportal.hu  és a baon.hu

oldalon megjelent híranyag szövegét mondtam
fel, büszke voltam arra, hogy ez a jótékonysági
koncert már harmadik alkalommal került megren-
dezésre. Büszke vagyok a közönség szeretetére,
segíteni akarására, adományaira és arra, hogy
szinte semmihez sem hasonlítható, szédületes
hangulatot teremtettek számunkra a mûvelõdési
házban. Köszönjük a tapsot, a gratulációkat!

A fellépõ énekesek, zenészek feszített tem-
póban készültek az estére, jellemzõen szomba-
ton este találkoztunk egyszerre mindannyian,
addig csak részpróbákra volt lehetõség.
Mindenképpen szerettünk volna újítani az eddigi
koncertekhez képest, így vetõdött fel a színpad
berendezésének gondolata. A közönség egy
pezsgõbb, színesebb, lazább színpadképet
kapott, mi pedig lehetõséget, hogy mindvégig
együtt legyünk és úgy érezzük magunkat, mintha
egy nagyon kellemes buliban lennénk, amelynek
tétje nincsen. 

Köszönettel tartozom a fellépõknek, akik lelkiis-
meretesen készültek az estére és vállalták a
munkát. Kökény Mónika, Gödény Anikó, Fehér
István, Szabó Béla, Szekeres Jánosné, Dávid
Orsolya már a „társulatunk“ részei, Faragó Anett
és Olasz Csaba is remélhetõen többször is fellép
nálunk a jövõben. 

A zenekar is változott egy kicsit. Németh
Csaba most sajnos nem tudta vállalni a játékot,
de jelezte, hogy a jövõben bármikor számíthatunk
rá. A doboknál így segítségre volt szükségünk.
Beugróként Belicza Zsolt dobolt, aki 20 éve nem
ült a hangszer mögé, de érezte a probléma
súlyosságát és vállalta a játékot. Nagy Tamás is
elfogadta a meghívásunkat és hozott magával két
ifjú gitáros hölgyet: Sütõ Esztert és Váradi
Fruzsinát, akik szintén örömmel jöttek. Bakó
Árpád basszusgitárosunk lassan már itthon van
nálunk. A nyolcadik osztályosok kis énekkara
sokat segített a kórust igénylõ daloknál, úgy gon-
dolom, rájuk is számíthatok a jövõben. Tar Sándor
gitárost sem kell bemutatni Lakiteleken, most is a
Régiposta zenekarban megszokott profizmusát,
ötleteit és kiváló hangszeres játékát hozta. 

Köszönöm vendégeinknek, Olasz Csabának és
a lakiteleki Mentális Majális együttesnek hogy
elfogadták a meghívásomat.

Külön köszönet illeti meg Kökény Imrét, aki
nagyszerûen oldotta meg a zenekar és a színpad
hangosítását.

A bevételbõl élelmiszer csomagok kerültek
összeállításra, amelyeket a rászoruló családok
még karácsony elõtt megkaptak. Az óvoda és az
általános iskola gyermekvédelmi felelõsei tettek
javaslatot a támogatni kívánt gyerekekrõl.

Köszönöm a segítséget a családok nevében
és remélem, hogy mindenki legalább olyan jól
érezte magát, mint mi a színpadon!

A közönség fantasztikus hangulatot teremtett
nekünk, nagyon jó érzés volt a barátokkal a bará-
toknak játszani, énekelni.

A társulat nevében mindenkinek sikeres, boldog
új esztendõt kívánok!

Belicza András (dobos és az est házigazdája)

ÜNNEPEK HÓNAPJA

Programsorozat az elmúlt esztendõ december havában

Elmúltak az ünnepek, elillant a gyertyák fénye, hangulata.
Még a hó is várat magára, csak ígérgeti, hogy valamikor
tényleg tél lesz télen.

Így januárban, amikor mindenki egy kicsit összébb húzza
magát és már a tél végét várja, vagy nem mer elõre tekin-
teni az elkövetkezendõ esztendõre, igen nehéz az elmúlt
ünnepekrõl írni. Jó viszont emlékezni. Ezt teszem most én
is néhány sor erejéig.

Sok minden történt december havában, mindenki készült
a karácsonyra, ki így, ki úgy és az ünnep egyszer csak
betoppant közénk. A Lakiteleki Ünnepi Hét keretében
igyekeztünk olyan programokat kínálni, amelybõl kedvére
válogathatott mindenki, s amely alkalmas volt az elmé-
lyülésre és a vidám ünneplésre egyaránt. 

Az iskola hagyományos Adventi forgatagával indult a
hét, ahol a gyermekek, szülõk, pedagógusok összefogásá-
val készült ajándékokat vásárolhatták meg az
érdeklõdõk. Az osztályok karácsonyi mûsorokkal
kedveskedtek a betérõ vendégeknek. 

Az ünnepi hét megnyitóján került sor az „Évszakok a Holt-
Tiszán“ fotópályázat díjátadására. Ezúton is gratulálunk
Magyar Péternek, aki a Természet és az ember kapcsolatát
legjobban ábrázoló kép díját nyerte, Kovács Sándornak, aki
a Legérdekesebb fotó kategória gyõztese, Réthey Gyulának,
aki a Legjobb ötlet, szín és pillanat képét készítette, Paulin
Ákosnak a Legjobb hangulat fotója díjért, illetve Gulyás
Gézának, ifj. Réthey Gyulának, ifj. Csúz Mihálynak, Balog
Lajosnak a színvonalas pályamunkáikért. Köszönet illeti a
Tõserdõ Kft-t, az Antológia Könyvesboltot, Gulyás Gézát,
Szentirmay Tamást, Sütõ Lászlónét, Czinege Editet, Gulyás
Imrét és Molnár Lászlót a sok segítségért! A kiállítás január
végéig megtekinthetõ a Mûvelõdési Ház galériáján.

Hagyományos program az Örömkoncert elnevezésû
jótékonysági zenés mûsor is, mely minden évben új arcát
mutatja. Ebben az esztendõben is a lakiteleki hátrányos
helyzetû gyermekek, családok karácsonyi megsegítésére
fordították a szervezõk az est bevételét. Köszönjük a fel-
lépõknek, szervezõknek a segítségét: Szekeres Jánosné-
nak, Faragó Anettnek, Fehér Istvánnak, Bakó Árpádnak,
Belicza Andrásnak, Kökény Mónikának, Gödény Anikónak,
Dávid Orsolyának, Nagy Tamásnak, Tar Sándornak,
Németh Csabának, Olasz Csabának, a Mentális Majális
együttesnek, Váradi Fruzsinának, Bártfai Anná-
nak, Sütõ Eszternek, a gitárszakkör tagjainak,
illetve a 8. b osztály vokalistáinak a fellépését!

Más jellegû zenés programmal folytatódott az ünnepi hét.
Kuzma Levente orgonamûvészt láthattuk vendégül a refor-
mátus templomban. Köszönjük kiváló orgonamuzsikáját! Jó
volt együtt lenni és egy kicsit elcsendesedni s a zene hullá-
main a gondolatainkat rendezni, magunkba nézni és elõre
tekinteni. Köszönet a református egyházközösségnek és
Hajdú Istvánnak és családjának a sok segítségért!

Köszönjük Bagi Ferenc plébánosnak, hogy az
ünnepi hét alatt fogadta a látogatókat, akik megtekinthették
a templombelsõ képzõmûvészeti alkotásait illetve az
atya képgyûjteményét és egy forró tea mellett elbeszélgeth-
ettek mûvészetrõl, vallásról, a karácsony üzenetérõl!

Szintén köszönet illeti a Lakiteleki Önkéntes Segítõk
Egyesületét és az óvoda illetve bölcsõde munkatársait,
hogy megszervezték az „Adni jó!“ elnevezésû karácsonyi
ruhaadományozást. 

Az ünnepi héten természetesen a kicsiknek több alkalom-
mal is igyekeztünk kedvezni, a Mr. Popper pingvinjei c.
vidám filmet vetítettük a mûvelõdési ház mozitermében.

A képzõmûvészet kedvelõi is megtalálhatták a nekik tet-
szõ programot, hisz az ünnepi hét keretében indult a
Mákvirág Galériában két színvonalas kiállítás. Betlehemi
agyagcsodák címmel Czinege Edit lakiteleki keramikus
agyagba álmodott karácsonyát nézhették meg az érdek-
lõdõk. Karácsonyi elégia címet viseli az a kiállítás, amely
pedig Pesztalics Márta szegedi ikonfestõ gyönyörû képeit
mutatta be. Ezúton is köszönjük a mûvészeknek, hogy
bemutatták alkotásaikat és Lendvainé Dr. Erki Máriának és
munkatársainak, hogy megszervezték a kiállítást. Köszönjük
továbbá a hangulatos „Bárcsak régen felébredtem volna“
elnevezésû karácsonyi koncertet, melynek keretében a
Mákvirág Galériában fellépett Buda Ádám Tinódi-díjas
régizenész és a Mentális Majális együttes. 

Vidám Luca-napi táncházban táncolhattak a kis óvodá-
sok és szüleik az ünnepi hét pénteki napján.
Köszönjük az óvónéniknek és a szülõi
munkaközösségnek az áldozatos munkát!

Igazi téli hangulat uralkodott a látvány-disznóvágáson is.
Az érdeklõdõk végigkísérhették a falusi disznóvágás külön-
bözõ fázisait kezdetektõl egészen az esti disznótoros va-
csoráig. Köszönjük a sok-sok munkát, fáradozást Madari
Andornak, a Településüzemeltetési Csoport vezetõjének és
munkatársainak illetve a közcélú munkásoknak, a Nyugdíjas
Klubnak, Népdalkörnek, Nõbizottságnak, a Lakiteleki Önkén-
tes Segítõk Egyesületének, Felföldi Zoltánnak, a Jutka ABC-
nek, a Verzár családnak, Faragó Menyhértnek és családjának,
a Faluszépítõ Egyesületnek,  Kovács Zsoltnak és családjának,
Papp Kálmánnak, Nagy Józsefnek, Polyák Albertnek és min-
den kedves segítõnek a részvételét, segítségét. 

Hópihe Bazár néven egy új programot indítottunk,
lehetõséget biztosítva mindenkinek, hogy karácsony elõtt
eladja portékáit, illetve szép ajándékokat vásároljon szeret-
teinek. Köszönjük a LÖSE-nek, a Lakiteleki Fiatalok Egye-
sületének, a Népfõiskolának a segítségét és mindazok
munkáját, akik eljöttek és a hideg téli napokon jóked-
vet és szép portékákat hoztak magukkal a vásárba! 

A hét végén került sor a hagyományos Falukarácsonyra.
A mézeskalács és forralt bor, a finom illatok, a karácsonyi ze-
nés, verses mûsorok méltóképpen zárták le az ünnepség
sorozatot. Köszönjük a sok-sok segítséget, áldozatos munkát a
Nagycsaládosok Egyesületének, a LÖSE-nek, Tubak János-
nak, Kalócz Antalnak, OLajos Istvánnak, a Vackor csoport
óvodásainak és felkészítõ óvónéniknek Bekéné Kotvics
Editnek és Gulyásné Varga Editnek, a 3.b osztálynak és tanító
néniknek Borosné Józsefné Editnek és Váradi Erikának,
Vincze Szilviának, az iskola Énekkarának és a 6. c osztálynak,
felkészítõjüknek Szekeres Jánosnénak, Pesti Laurának,
Faragó Anettnak, Zafira Dance Teamnek, Népdalkörnek,
gyermek néptáncosoknak, Sallainé Gyõri Csillának, Sallai
Andrásnak, a zeneiskola citera tanszakos tanulónak és
Vadas Lászlónak, illetve a tiszakécskei vendégzenészeknek,
valamint a tiszakécskei Tisza-Folk Alapítványnak.

Köszönjük továbbá mindazok munkáját, akik a
süteménysütõ versenyre finom édességeket készítettek és
Csinger Sándornénak, Verzár Csabának, hogy a
süteményeket szétosztották a lakiteleki idõs egyedülálló
embereknek. Ezúton is gratulálok mindazon gyer-
mekeknek, akik részt vettek a „Karácsony az én falumban“
gyermek rajzversenyen. Köszönjük a LAFE-nak a
szervezésben nyújtott sok-sok segítséget. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük mindenkinek,
hogy eljött az ünnepi hét programjaira! Azzal az õszinte
reménnyel búcsúzom, hogy a következõ esztendõben sok
programon találkozunk és az év ünnepi zárásaként ismét
sikerül az összefogás csodás erejével életre hívni az újabb
Lakiteleki Ünnepi Hét programsorozatot!

Dávid Orsolya
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Vitaminokkal a tél ellen!

Szervezetünket gyakran érik észrevétlen támadások:
vírusok, baktériumok tömege próbál megbetegíteni ben-
nünket. Hogy ez általában mégsem sikerül, az
immunrendszerünknek köszönhetõ.

Tél végére azonban védekezõképességünk gyengül-
het, miközben enyhébb idõben könnyebben, gyorsabban
szaporodnak a kórokozók. Mit tehetsz, hogy egészséges
maradj ebben az idõszakban is? 

Manapság sokkal kevesebb természetes vitaminhoz,
ásványi anyaghoz jutunk étkezéseink során, mint 10-20-
50 évvel ezelõtt, annyira csökkent a zöldségek, gyümöl-
csök vitamin- és ásványianyag-tartalma. Ezért elsõsorban
arra figyelj oda, hogy minél természetesebb módon ter-

mesztett, tenyésztett táplálékot fogyassz, lehetõleg minél
természetesebb formában. Ha teheted, egyél naponta
háromszor nyers zöldséget és gyümölcsöt, ezek antiox-
idáns-tartalma ugyanis nagyon magas. Másrészt pedig –
különösen télen – bizonyos vitamin- és nyomelemkészít-
ményekkel, táplálékkiegészítõkkel pótolhatod a hiányt.

Probiotikumok az egészségért
A bélrendszer az egészség és az életerõ központja. A

bélflóra – a táplálék egyes részeinek lebontása mellett –
néhány vitamin (különösen a B-vitaminok) termeléséért
és a szervezet számára nemkívánatos baktériumok, gom-
bák és vírusok megsemmisítéséért is felelõs. Ellenálló-
képességünk tehát nagyban összefügg azzal, mennyire
egészséges a bélflóránk.                               Folytatjuk

Egészség a dióban:
A dióbél a legegészségesebb, természetes ennivaló; talán
nem hiszik el... A dióban nincs koleszterin!
A dió olaja igen egészséges, az ember számára esszen-

ciális, nélkülözhetetlen többszörösen telítetlen zsírsavakat
tartalmaz. A dióbél olajtartalma a légszáraz bél 50-70 %-a.
Szénhidrát-tartalma viszonylag alacsony, a bél súlyának
mintegy 10 %-át adja. Fehérjetartalma jelentõsebb, a dióbél
15-25 %-a. Külön figyelmet érdemel magas vitamintartalma.
A-vitaminból mintegy 70 NE, tiaminból (B1 vitamin) 480,
riboflavinból (B2 vitamin) 130, niacinból (B5 vitamin) 120
mikrogramm, C-vitaminból 3 mg található 100 g dióbélben,
hogy magas ásványi anyag tartalmát (foszfor, kalcium, káli-
um, vas) ne is említsük.
A dióbél maga a  természetes egészség. És megterem itthon.
Elsõsorban azért esszük a diót, mert ízlik. Csemege, élvezeti
cikk. Elõételnek, magában, zöldsalátában, borozás közben,
sajttal, mézzel, csokoládéval, almával, fügével, aszalt
gyümölcsökkel;  süteményben...számtalan formában.
A gyerekeknek is mindenképp adjuk!

Gondolatok az életrõl  
„Minden bajra terem gyógyfû.“ (Paracelsus) 

Immunrendszererünk védése a 
gyógyító hét  fû teakeverékkel!

Mivel nagyon fontosnak tartom a pre-
venciót (megelõzést), ezért a már jól
bevált természetes gyógyteákat javaslom,
amellyel erõsíthetjük az immunrendszert.

Gyógyító hét fû teakeverék: Dr. Oláh Andor, a gyógy-
növények fokozottabb használatát lelkesen szorgalmazók
egyik úttörõ egyénisége hétféle gyógyfûbõl külön receptet állí-
tott össze amolyan – ahogy õ nevezte – gyulladás elleni bázis
tea készítéséhez. A széles spektrumú antibiotikumok
mintájára ezt szerinte széles spektrumú teakeveréknek
nevezhetjük. Íme a hét teafû: apróbojtorján, borsos mentalevél,
cickafark vagy kamillavirág, csalánlevél, diólevél, kakukkfû,
komló vagy macskagyökér.

A keverékbõl készített forrázatot így, önmagában is iható,
esetleg ízlés szerint édesítve mézzel, az egyes hatóanyagok
együtt jobban kifejezésre jutnak. Ha azonban szív- vagy
légzõszervi problémái vannak, akkor a bázis teakeverékhez
tegyen még azokból a növényekbõl, amelyek kedvezõen hat-
nak problémáira. Ha a szíve dolgát szeretné megkönnyíteni,
akkor galagonyavirággal vagy rozmaringgal, ha pedig torok-
gyulladásra, légcsõhurutra keres orvosságot, akkor kakukkfûv-
el, bodza- meg hársfavirággal gazdagítsa a bázisteát.

A lényeg: a hét fû teakeverék könnyen elkészíthetõ.
Fogyassza reggel vagy este, ne pedig akkor, amikor már ágy-
nak esett a betegségtõl. A tea útján rendszeresen
szervezetedbe juttatjuk azokat a természetes hatóanyagokat,
amelyek lehet, hogy nem védenek meg a legsúlyosabb
betegségektõl, de felkészítenek a betegség által
szervezetedbe jutott kórokozók fogadására, legyöngítésére.
Ennek köszönhetõen az egyébként esetleg tragikus
következményekkel járó betegség enyhe lefolyású lesz, gyor-
san elmúlik anélkül, hogy súlyosabb fizikai, szellemi károsodást
okozott volna.

Egészség érdekében talán nem is csak a hatóanyagok
okozzák szervezet ellenálló képességének javulását, szerepet
játszhat ebben az életminõségnek az a változása is, amely a
gyógyfüvek iránti bizalom erõsödésében, a természet
tiszteletében és megbecsülésében jut kifejezésre.

A folytatásban: A böjtölésrõl és a tisztító kúrák helyes
használatáról lesz szó.

Lovasné Marika

Tanácsok ingatlan eladáshoz és
ingatlanvásárláshoz

Mikor és kinek kötelezõ az épület-
energetikai tanúsítvány?

Az új építésû épületek, rendeltetési
egységek esetén:

Az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009.
január 1-jétõl a használatba vételi eljárás meg-
indításáig kötelezõ, a vonatkozó 176/2008. (VI.
30.) Korm. rendelet alapján. Meglévõ épületek,
önálló rendeltetési egységek, lakások esetén:
Az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-

jétõl kötelezõ az alábbi esetekben:
w ellenérték fejében történõ tulajdon-átruházás,
vagy    w egy évet meghaladó bérbeadás.
1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû
hatósági rendeltetésû, állami tulajdonú köz-
használatú épület esetén a tanúsítvány készí-
tése szintén 2009. január 1-tõl kötelezõ függet-
lenül attól, hogy az adott építmény új építésû,
vagy meglévõ.

Mely esetekben nem kell tanúsítványt
készíteni?

2011. december 31-ig önkéntes a meglévõ
épületek, energiatanúsítása. Ez azt jelenti, hogy
a rendelet 2009. január 1-jei hatályba lépésekor
jogerõs használatbavételi engedéllyel ren-
delkezõ önálló rendeltetési egységek, lakások
tanúsítása eddig az idõpontig nem kötelezõ.
Nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi

építmények vonatkozásában:
w az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületû épületre
w az évente 4 hónapnál rövidebb használatra
szánt épületre
w a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
w a hitéleti rendeltetésû épületre
w a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre,
valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított
(mûemlékileg védett, helyi építészeti érték-
védelemben részesült) területen lévõ épületre
w a mezõgazdasági rendeltetésû épületre
w azokra az épületekre, amelyek esetében a
technológiából származó belsõ hõnyereség a
rendeltetésszerû használat idõtartama alatt
nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fûtési idényben
több mint hússzoros légcsere szükséges,
illetve alakul ki
w a mûhely rendeltetésû épületre
w a levegõvel felfújt, vagy feszített – huzamos
emberi tartózkodás célját szolgáló – sátor-
szerkezetekre.

Fehér Sára ingatlanértékesítõ és értékbecslõ
Tel.: +36-30-206-2458    

LÖSE-hírek:
December 31-én a szilveszteri bálunkat megtartot-
tuk! Köszönjük, akik támogatták a rendezvényt,
Tompa Imrének a jókedvet és a szívbõl jövõ, lelkes
munkáját!

A Lakiteleki Önkéntes Segítõk
Egyesülete (LÖSE) január 21-én
meglátogatta a 100 éves
Gulyásné Juliska nénit,
ajándékcsomaggal köszöntöttük. 

Kedves Olvasók!
Nagyon sokan kérték, hogy legyen a lapban mene-
trend és naptár is, de sajnos egyik sem fér bele! A
vasúti- és buszmenetrend is átkerül a következõ
számba!
Elkészült a 2021-es falinaptár! Ez sem fért el, aki
szeretne belõle INGYENESEN, kérem, szívesked-
jék befáradni érte a fotóboltba! KÖSZÖNJÜK!

Faragóné Anett

Évköszöntõ
Mivel tudomásom van arról, hogy vannak olyan idõs
asszonyok, mint én, akik örömmel olvassák a
Lakiteleki Újságban a verseimet, ezért az év elsõ
megjelenõ lapjában szeretném ezzel a kis versem-
mel köszönteni az újság olvasóit:

„Az újév reggelén minden jót kívánok,
Teljesedjenek be ma a legszebb álmok.
Minden szép, minden jó legyen,
Mindég bõven szálljon áldás
ez új esztendõben reánk.“
Boldog új évet kívánok a Lakiteleki Újság minden
olvasójának.                                          Hegyi Rozália

Lakiteleki  Újság
A  lap ára  nem változik, 120.- Ft marad.

ELÕFIZETÉSEK:
Helyieknek:  1.500.- Ft
Lakiteleki külterület:         2.500.- Ft
Belterület: 3.500.- Ft
Külföldre: 5.800.- Ft

Befizetés hely: Fotóbolt;
Átutalás: 52000018-14103333 (Agyagvirág Bt.)
Lakiteleki Tak. szöv.
A településen belül az elõfizetõknek továbbra is
ingyen házhoz visszük. Továbbá ingyen küldjük el
azoknak a lapot, akik PDF-formátumban, interneten
kérik. Ehhez jelentkez-zenek be a következõ e-mail
címen: czinege.edit@gmail.com



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.

A FOTÓbolt ajánlata – Kossuth u. 15.

IGAZOLVÁNYKÉP – 
8 db-ot kap a régi áron! 

Digitális képrõl
papírképet!

Filmelõhívás ajándékfilmmel!

Ó R A E L E M C S E R E!

TÁVTÁVOLSÁGI BOLSÁGI BUSZBÉRLET!USZBÉRLET!

H-P:    9-tõl 18 óráig;
Szo:   10-tõl 16 óráig;  
Vasárnap: szünnap!

(Tel.:76/548-040)   
Czinege Sándor

SZERKESZTÕSÉG
Hirdetések 

leadása

Lakiteleki Újság

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

LAKITELEKI    ÚJSÁGjanuár 15. oldal

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 bármi-
lyen ábra vagy felirat megje-
lenítése textíliára – mosásálló
festékkel. Zászlókészítés.

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

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

– Öreg motorkerékpárt (pl.: Csepel,
Pannónia,….stb.) és alkatrészeit,
oldalkocsit, vagy öreg autót kere-
sek. Tel.:06-30/841-35-36.

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

– Nyugdíjas házaspár kiskertes
házat keres albérletnek, Lakitelek
lakott területén. (20-30 e Ft lakbér+
rezsi, pontos fizetõ) 
Tel.: 06-30/629-74-61.

– Eladó száraz tölgyfa palló 56 db;
3 x 14 - 17x130 cm méretben 10 fm
vörös Bramac kúpszivacs. 
Érd.: 06-20-9-603-403

Német használt  bútorok,  
háztartási  gépek újszerû 

állapotban reális áron!

Tel.: 06-30/60-67-163

szekrénysorok,
faragott és modern

szekrények, 
neobarokk sítlusú

szekrények, 
ülõgarnitúrák, 

asztalok, 
székek, 

csillárok, 
televíziók, 

komplett hálószobák,
gyerekszobák,
mosógépek, 
kombi hûtõk, 

mosogatógépek,
porszívók.

Kovács Ferenc 

szobafestõ – mázoló 
– tapétázó

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

Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.

Angel hajvágó Stúdió
– Nõi-, férfi-, gyermek-

fodrászat
– hajhosszabbítás

márc.1-tõl.  

Tel.: 06-30/695-56-12

VIKI-KÖRÖM

– mûkörömépítés
– manikûr

– Gel-lac

Tel.: 06-30/613-79-88   

Szépüljön a legjobb áron! 

Lakitelek, Széchenyi krt.74/b.   
( . . .Pavilonsor. . .)

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

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

Folyamatos akciós 
ajánlatokkal várja a
kedves vásárlókat!

Helyben sütött császárzsömle
minden délután! (29 Ft/db)

Új nyitva tartás:
H-P:  6-20 óra
Sz-V: 7-20 óra

BON-BON-
BONBON

Otthon végezhetõ munkát 
keresek.  06-70/397-64-18.

Akciós kábeltévé, szélessávú internet és
vezetékes telefon (hálózaton belül 0 Ft-ért)
szerzõdéskötés, akár az Ön otthonában is!

Érdeklõdni hétköznap 9 - 18 óráig: 
70/363-2637 (Harmatos Zoltán)

Eladó 81m2-es alapterületû emeletes,
hõszigetelt, alápincézett családi ház
Lakitelek belterületén. Befüvesített,
részben öntözõrendszerrel ellátott kert-
tel. Irányár: 12,8M Ft. Érd.: 06-30/6213382

Nyitva:

B U R G O N YA  eladó 
nagy és kis tételben!

Lakitelek, Zrínyi u. 14. Váriék. 
Tel.: 76/448-674



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Minden olvasónak áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket kívánunk. Család melege.“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Jóljárt László. Selyem-
akácfát nyert: Hegyi Károlyné. A vacsorát nyerte: Rózsa József, melyet az ál-
tala választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül.
Újságelõfizetést nyert: Holló Károlyné, Mák Boldizsárné, László Gézáné.
(Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befá-
radni 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! 

Angol tanítási órán magyarázza a
Tanár: tudjátok gyerekek, az angol
nyelvben másként írják a szavakat,
mint ahogyan kiejtik. Például úgy
írják, hogy Shakespeare és úgy kell
kimondani, hogy Sekszpir. Jancsika
jelentkezik:
– Tanárnõ, ilyen a magyarban is elõ-
fordul! Például azt írjuk, hogy sertés
és úgy mondjuk, hogy disznó.

A rendõr kíséri a cigányt, akit a
szembejövõ cimborája megszólít:
– Hát, hová mégy, dádé ?
– Nem látod, hogy vadászni indulok
és ez itt mögöttem hozza a puskát.

Jancsika okoskodik:
– Tanárnõ kérem, hány kilométerre
van Lakitelektõl Kecskemét ? 
– Huszonhat.
– És Kecskeméttõl Lakitelek ?
– Természetesen az is huszonhat
kilométer.
– De Tanárnõ, miért tartja ezt ter-
mészetesnek? Amikor például
karácsonytól újévig  egy hét az idõ,
de újévtõl karácsonyig meg  ötven-
egy hét...

– Látod-látod, Jancsika: biciklit ígér-
tem neked, ha jól tanulsz és ötös
lesz a bizonyítványod. El sem tudom
képzelni, hogy mivel töltötted tanu-
lás helyett az idõt, hogy ilyen rossz
lett a bizonyítványod.
– Biciklizni tanultam...

Kiviszi a postás a nyugdíjat
Mariska nénihez.
– Mariska néni, hoztam volna  a
nyugdíját, ez 53 ezer forint; és hoz-
tam a gázszámlát is, ez meg 65
ezer forint. A különbözetet tessék
már kifizetni!....

A zsinagóga pénztárosa egy fillér
nélkül maradt,  amivel segíthette
volna a rászorultakat.   A  perselybe
már egy jó ideje senki sem tett pénzt. 
Másnap  a zsinagóga ajtajára kitett

egy öles betûkkel írt hirdetményt:
„Egy nõs férfi a gyülekezetünkbõl
intim  kapcsolatot tart egy hajadon-
nal. Ha holnap reggelig  nem találok
a perselyben egy 100 $-os bankje-

gyet, kénytelen leszek felfedni a
nevét a gyülekezet elõtt.“

Másnap  reggel a perselyben talált
két tucat 100 $-os bankjegyet és egy
50 dollárosat egy cetlivel:
„Adjál már még egy napot, hogy

össze tudjam  kaparni a többit.“ 

– Az EU új kezdeményezése: „500
euróért fogadjon örökbe görö-
göt! Ezért a pénzért ÖN helyett
megcsinálja mindazt, amire nincs
ideje! Délig alszik, újságot olvas,
kávézgat, beszélget a politikáról és
sportról, délután szundikál, bárok-
ba és éttermekbe jár, táncol; ÉS
ÖNNEK VÉGRE LESZ ANNYI
IDEJE, HOGY NYUGODTAN, REG-
GELTÕL ESTIG DOLGOZZON!“

– Nézd csak, – mondja az egyik
barátnõ a másiknak két kocogó férfire
mutatva – az egyik a férjem, a másik
a szeretõm.
– Nahát! Milyen érdekes! Nekem is...

CSIVIR-CSAVAR-ság:
* A mosoly még mindig a legelegánsabb
módja annak, hogy kimutasd a fogad
fehérjét.
* A nagyotmondás ellen a nagyothallás
az egyetlen védelem.
* A fõnök tekintete mindig nyílt és õszinte.
Vagyis egyik szemébõl a nyílt gonoszság,
a másikból az õszinte rosszindulat sug-
árzik.
* Annak ellenére, hogy az élet drága,
még mindig elég népszerû.
* Az ideális nõ olyan mind a Hold. Este
jön, reggel megy.
*  Mivel mindig az okos enged, már rég a
hülyék uralkodnak...
* A zseni okítás nélkül olyan, mint ezüst a
bányában.
* A döntésképtelenség legnagyobb
akadálya túlságosan nagy tudás.
* Úriember az, aki nemi erõszak után
hazakísér.
* Üdvözlöm! Itt a Tûzoltóság üzenet-
rögzítõje.
* Ügyelj a városod tisztaságára! Egyél
meg naponta egy galambot!
* Üldöz a munka, de én vagyok a
gyorsabb...
* Városi gyalogos: kaszkadõr, vagy kamikázé.
* Verés közben jön-megy a székláb...

Hangverseny

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal január

Két barátnõ beszélget:
– Képzeld, a férjem hosszú idõ után tegnap elvitt magával hangversenyre.
– Igen? És mit hallottatok?
– Vízsz. 1., függ. 24. – hangzik a válasz.

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának elsõ része (z.b.: Y, Á, A, O, A). 7. Valéria,
becézve. 12. Turay ...; színmûvésznõ. 13. Ujjat az ajtóhoz csuk. 15. Igeképzõ. 16.
Cipõ része. 18. Kisiskolás. 19. Napszak. 20. Vívófegyver. 21. Erõtlenül támolyog,
szédeleg. 23. Talmi, hamis. 24. Egyenletes felületû. 25. Ollós víziállat. 26. Szent
Ignác vára (LOYOLA). 28. Tésztafajta. 30. Nõi név. 31. Az egyik vércsoport. 33. Az
összeadás szava. 35. Beáta, becézve. 37. Erõsen csíp. 39. Durva, festetlen
posztó. 40. Forró homlok jelzi. 42. Adófajta. 43. Az este közepe! 44. Kegyetlen bib-
liai alak, Ábel az áldozata. 45. Gyermekintézmény. 48. E hegység lábánál fekszik
Pécs. 50. Ádám, becézve. 51. Férfinév. 53. Olasz és luxemburgi autók jelzése. 54.
Magyaros díszkabát. 56. Ennivaló. 57. Vitézi. 59. Vasúti szerelvény. 61. Forma,
alak. 63. József Attila verse. 64. Rohamozás. 66. Enikõ, becézve. 67. Bányászott
fûtõanyag. 68. Énekkarban fellépõ személy.

Függ.: 1. Mély meggyõzõdés. 2. Ott kint, népies szóval. 3. Turbékoló madár. 4.
Knock out, röv. 5. Arra a helyre. 6. Hívõ gyakorolja. 7. Magán hord. 8. A végén
elkap! 9. Motorkerékpár-márka. 10. Feltárás tapintatlan nyíltsággal. 11. A szürke
farkasok vezére A dzsungelkönyvében. 14. Ételt ízesít. 17. A foszfor és a rádium
vegyjele. 19. Más. 22. Kedvelt kirándulóhely a Budai-hegységben. 24. A csattanó
második; befejezõ része (z. b.: Z, Ó, G). 25. Sorosan tapad. 27. Hibáztat. 28.
Útban a völgybe. 29. Menyasszony. 32. Két tárgy közé szoruló. 34. 16. századi
prédikátor, nyomdász (Benedek). 36. lllatos fa. 38. Brazil „karneválváros“, népsz-
erû nevén. 41. Híres ferde torony jelzõje. 46.   Lelkes, buzgó. 47. Származás. 48.
A mesebeli Ilók együgyû társa. 49. Áhít, óhajt. 51. Tusika. 52. Béres ...; szín-
mûvésznõ. 55.  Értéktelen holmi, kacat. 58. Ragadozó madár, gyakori címerállat.
60. Ajtót szélesre nyit. 62. Harci repülõgép típusa. 64. Végtelen tér! 65. A kén és
az urán vegyjele.


