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„Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz s nemzethez.“ Wass Albert

LÉGY ÜDVÖZÖLVE, ILLATOS TAVASZ! 

„A Tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre
fessék a nevetõ földet.“ 

Ám elõbb el kell vetni a MAGOT...
Egyik napról a másikra kitavaszodott. A Nap langy sugarai

szinte egy nap alatt felmelegítették, megenyhítették a fagyos
földet. Kipattantak a bimbók, s megjelentek a döngicsélõ méhek,
darazsak, s végzik a rég várt munkát: dolgoznak, virágport, nek-
tárt hordanak. Poroznak; a maguk módján vetik a MAGOT...

Nagyon szép volt a március 15-i ünnepségünk, ismét volt
felemelõ mûsorunk, szoboravatónk, honosítási fogadalomtétel
is..., de a legmeghatóbb számomra a  Hagyományõrzõ Egyletünk
tagjaink fogadalomtétele volt. (Ennek szövegét itt olvashatják a
szomszéd hasábban.) ELVETETTÜK A MAGOT!!!! Ha ezek a
gyerekek tényleg majd a fogadalmuk szerint élnek, akkor elindul
a feltámadás! Lesz jövõje a magyar nemzetnek! 

Ez a fogadalom elsõsorban a jó emberként való élést, az
összetartozás erejét ülteti el a szívekbe. A szülõföld szeretete
nem frázis, nem csak egy dallam, mely elszáll a levegõbe, hanem
mély érzés, törvény! A nemzettudat törvénye!

Hazánk pedig az életterünk! Azokkal egyetemben, akikkel
együtt élünk, akik a családunk, a társaink, akiket szeretünk.

Wass Albert az Egységes magyarság írásában csodálatosan
fogalmazza meg az EGYség jelentését. „Mennél jobban sikerül
embernek lennem, annál igazabb, tisztább és termékenyebb lesz
a magyarságom is. Ha csak magyar volnék s nem ember, olyan
lenne ez, mintha gyalogosan vágnék neki a tengernek, hogy élel-
met vigyek testvéreimnek a túlsó partra. Ostoba volnék, elfogult,
egyoldalú és kártékony. Emberségem az, mely a magyarsághoz,
mint családomhoz való viszonyomat szabályozza. De szabályoz-
za egyúttal magyarságom viszonyát a többi népek irányában is,
ha nem is mentesen az önzéstõl, de mindig törekedve az igaz-
ságra.” S folytatva Wass Albertet: „Magyarságom a gyökér, mely
hozzáköt földhöz s nemzethez. Emberségem a korona, mely a
fa törzsét egyenesen nõni tanítja, s mindig fölfele. Hogy amellett
a magyarságom helyhez kötött, abban nincsen semmi meglepõ.
Ha sehova-sem-való magyarnak tudnám magamat, akkor már
gyökértelen lenne bennem a magyarság.”

Tudom, hogy nagy dolog történt most ismét Lakiteleken! Egy
lépés, mellyel elõbbre jutottunk. Egészen a szívekig. Mert nem csak
azt adja meg a Jóisten, amit kívánunk, hanem azt is, amire szük-
ségünk van, amiért nekünk is tennünk kell. Az összefogás, a
szeretet, a nemzeti öntudat ez! A MAG, melyben sarjad az új élet... 

Czinege Edit

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind
a te házad népe!“ ApCsel.16:31. 

Isten szeret, Jézus él,
Jézus Krisztus Isten fia

Böjte Csaba,
a közismert Dévai

ferences rendi
szerzetes,

húsvéti levele
Nagyon szép élményben volt részem Szászváro-

son. A kedves 91 éves Antal atya megfogta a keze-
met és kivitt a kertbe egy virágzó cseresznyefához,
és mosolyogva arra kért, hogy fényképezzem le ezt a
fát. Kérdõen néztem rá, õ pedig huncutul azt mond-
ta, hogy lám, még 87 évesen sem fölösleges kimen-
ni a piacra, gyümölcsfát vásárolni és elültetni, mert
ugye milyen szép?

Néztem a kis fát és a szívem megtelt húsvéti öröm-
mel. Antal atya keresztülment a kommunizmus minden
rémségén, egyetlen ujját tudja csak mozgatni, és mégis
a reményrõl beszél. Egészséges székely humorával
megcsipkedi azt, amire ráfér egy kis kritika, de én tõle
még siránkozást, nyafogást nem hallottam. Írja a ver-
seit, ülteti a fákat, és mind egy megfontolt tûzhányó,
ontja magából a reményt s a jókedvet mindenkire.

Antal atya nagyon szép a virágzó cseresznyefád!
Nagyon szép, hogy 91 évesen te nekem nem a sebei-
det, az aggodalmaidat, hanem az általad ültetett
cseresznyefa virágait mutogatod, és felolvasol mellé
õszinte, igaz verseidbõl. Persze, hogy te is tudsz a
világunkat sújtó gazdasági krízisrõl, a gondokról,
mely sok családot összetör. Tudom, hogy a korodtól,
nehézségektõl eldeformálódott lábaidon tett minden
egyes lépésed fájdalommal jár, és akaratodnak nem
engedelmeskedõ ujjaiddal nehéz leütnöd írógéped
billentyûit, megfogni az ásó nyelét, és mégis
megteszed. Teszed, mert te az élet, a remény, a
feltámadás papja vagy.

Kérlek, hogy imádságos szeretettel áldd meg ezt a
világot, áldd meg gyermekeinket, öntözgesd tovább
szavaiddal, írásaiddal népünk nagy családját, hogy
mi is olyan szépen virágozzunk, nyíljunk, akárcsak
az általad ültetett cseresznyefa.

Arra kértél, hogy tolmácsoljam húsvéti jókívánsá-
gaidat. Megteszem, és szeretettel csatlakozom
szavaidhoz. E pár gondolattal minden kedves
ismerõsömnek azt üzenem, hogy ne hátráljatok meg
a nagypéntekekben, a fájdalmakban, hanem
Istenben bízó lélekkel ültessük el a magunk kis
cseresznyefáját, és írjuk meg a magunk Istent dicsé-
rõ verseinket. Mert nem a siránkozás, hanem a
virágzó cseresznyefa teszi szebbé a világunkat.

A Muraközy János
Honvéd Hagyományõrzõ

Egysület ifjú tagjai az
alábbi fogadalomra
esküdtek a márciusi

ünnepségünkön:

En, ............ az Egylet tagjaként
esküszöm, hogy...
...Megismerem, ápolom és tovább-
adom a magyar hagyományokat.
...Segítem bajtársaimat, az Egylet
tagjait.
...Segítem, támogatom, megvédem
a gyengébbeket és a rászorulókat.
...Tisztelem szüleimet, testvéreimet. 
...Becsülöm és segítem a felnõt-
teket, az idõseket.
...Fegyelmezetten, kulturáltan visel-
kedem, minden helyzetben pél-
damutató önfegyelmet tanúsítok.
...Az erkölcsi szabályokat és a
jogszabályokat betartom.
...A közösségi munkákban
tevékenyen részt veszek.
...Szeretem szülõföldemet, hazá-
mat, a történelmi Magyarországot,
annak megismerésére törekszem.
...Óvom a természetet.
...Mindig szem elõtt tartom, hogy
viselkedésem alapján Lakiteleket
és a lakitelekieket, külföldön
Magyarországot és a magyar
nemzetet minõsítik.
Isten engem úgy segéljen!

„Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplõ ruhába öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.“

„Nincs több csoda, csak egy, a Feltámadás”...

Kegyelemteljes 
húsvéti ünnepet

kívánunk
minden

Olvasónknak!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Anka Borbála (Tábori Hajnalka)
Nagy Dorina Mira (Szõke Nikolett)
Kecskés Barnabás (Kotvics Krisztina Andrea)
Gyurcsányi Eszter (Csontos Emília)
Huvodzák Attila Gábor (Büki Andrea)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:
LÉVAI ISTVÁN (1919)

SZABÓ MIHÁLY (1919)
VARGA SÁNDOR (1916)
MAJOR JÓZSEF (1921)

KIS ANTAL (1930)
KÁSA JÁNOS ISTVÁN (1937)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
FÖLDVÁRI ERIKA és DORA-TÓTH IMRE

Sok boldogságot kívánunk!

LAKITELEKI    ÚJSÁG március2. oldal

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

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

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

w A LABORBAN: a vérvétel napja
HÉTFÕ!!! lesz változatlan idõpontban

(fél 7- 9-ig) a korábbi helyen (vagyis a régi fogor-
vosi, illetve az ideiglenes háziorvosi rendelõben.)

2007. január 1-tõl  hatályba lépett
az 52/2006 (XII.28.) Egészségügy
Minisztériumi rendelet, mely 31.
pontban foglalja össze a sürgõs szükség körébe tartozó
életet veszélyeztetõ állapotokat, kórképeket. Az orvosi
ügyeleti tevékenység az életet veszélyeztetõ állapotok
és betegségek szakszerû ellátása, valamint azok
maradandó egészségkárosító hatásának megelõzése
érdekében – a beteg állapotának stabilizálása.

A sürgõs szükség körébe tartozó állapotok,
betegségek rövidített összefoglalása következik, köz-
érthetõ módon, a teljesség igénye nélkül:
w életet veszélyeztetõ (hirtelen kezdetû, nagy-
mennyiségû) külsõ vagy belsõ vérzés,
w a vérkeringés-  és/vagy  a légzés leállásával járó
állapotok, ritmuszavarok, klinikai halál,
w életveszélyes hormonháztartási-, cukoranyagcsere
zavarok, nagymennyiségû folyadékvesztéssel járó
állapotok
w Központi idegrendszeri kompresszió (összenyoma-
tás) – kínzó fejfájás, szédülés, hirtelen kezdetû ideg-
rendszeri tünetek…
w eszméletlenség,
w epilepszia elhúzódó, terápiára nem oldódó formája,
tüneti görcsök,
w hirtelen fellépõ látászavar, látásvesztés, szemsérülés,
w szepszis (véráram fertõzés): a szervezet válasza
külsõ károsító (kórokozó vagy sérülés) tényezõre,
következményes gyulladással és véralvadási folyamat
aktiválódásával (pl. lázas állapot bõrvérzésekkel, gyor-
san romló általános állapottal),
w magas halálozású, vagy súlyos szövõdmények
kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépõ
érkatasztrófák ellátása (agyi-, szív – egyéb artériás –
mélyvénás….  érrendszeri  betegségek), 
w szülés, koraszülés, terhességi szövõdmények,
heveny nõgyógyászati vérzés,
w életet veszélyeztetõ allergiás reakciók,
w heveny légzési elégtelenség (idegentest a légutak-
ban, asztmás roham, gége ödéma),
w mérgezések,
w heveny hasi kórképek nagy fájdalommal, görcsökkel
(bél-elzáródás, vakbélgyulladás, méhen kívüli ter-
hesség, petefészek ciszta megrepedése, kizárt sérv,
epe-, vesegörcs, vérvizelés),
w égés, fagyás,
w elsõdleges sebellátás,
w koponya, mellkas, has és egyéb sérülések, törések,
többszörös sérülések,
w áramütés, elektromos balesetek,
w hõ- és hidegártalom (kihûlés, napszúrás, hõguta),
w öngyilkossági kísérlet, szándék, a pszichés állapottal
összefüggõ közvetlen életet veszélyeztetõ állapot,
w heveny pszichés (mentális) zavarok,
w fertõzõ ill. gyulladásos kórképek, melyek önmaguk-
ban vagy a szövõdményeik révén életet veszélyeztetõ
állapotot hoznak létre ( pl. agyhártyagyulladás,  csil-
lapíthatatlan hasmenés „kiszáradással“…).

Bízunk abban, hogy a szakképzett orvosokat
alkalmazó és jó felszereltséggel mûködõ kistérségi
ügyelet mindenben szolgálja a sürgõsségi betegel-
látásra szoruló betegeket.

Lakitelek 
új hírportálja!

TÁJÉKOZTATÓ AZ
ÜGYELETI  ELLÁTÁSRÓL

– 2. rész –

A z  ü g ye le t es  o r vo s  t e l e f o n s z á m a :

06-20/91-57-063

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):         06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):         06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr):     06-30/370-04-81 
Tóth Ferenc (közterület-felügyelõ): 06-70/931-78-28

www.lakitelekma.hu

Örömmel tudatjuk, hogy a fogászati
rendelés az új rendelõben mûködik!
Cikkünk a lap 6. oldalán olvasható!

Fájdalommal tudatjuk minden
lakitelekivel, hogy 17 esztendõs korában
elhunyt Szegedi Ricsi, akiért olyan
sokan izgultunk, és sokáig küzdött az
egész falu, sõt, az országból is többen
– a hazai és a külföldi gyógykezeléseiért egyaránt –
az édesanyjával és a testvérével együtt... 
Nincs tovább... Isten veled, Ricsi! Nyugodj békében!

Március 11-én elhunyt 
ifj. Bende Sándor.

Köszönet mindazoknak, akik a
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek: szülei

Kedves Lakiteleki Lakosok! Szeretnénk kérni
Önöket, hogy adójuk 1 %-ával tiszteljenek meg
bennünket. Lakiteleki Gondozási Központért
Alapítvány 6065 Lakitelek, Béke u. 20.
Adószám: 18367210-1-03; Bankszámlaszám:
11732208-20038612. Köszönjük.

EMLÉKEZÉS

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni, de a halál
könyörtelen volt, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.“

VÁRADI MÁRTA 
volt lakiteleki lakosra és volt kislányára, Zsanettre,

akik már 8 éve nincsenek közöttünk.

Szeretõ családja

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.

MEGEMLÉKEZÉS 
Kökény Gergely 
halálának 2. évfordulóján

Felesége, fiai, menyei, unokái 

Emlékezés édesapánk,
Faragó József halálának 

6. évfordulóján

Lám, ennyi az élet!
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe,
A temetõ kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, virágot, mécsest visz a kezében,
Olyan is, ki bánatot visz a szomorú szívében.
Hat éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk.
Megnyugvást lelkünkben még most sem találunk.
Sírod elõtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van ma is szeretõ családod.
Szemünkbõl a könny naponta kicsordul,
Maradt a nagy bánat, s egy csendes sírhalom.
Szeretõ szívekben örök a gyász és fájdalom,
Mit adhatunk neked, gyertyát és virágot,
Te már fentrõl nézed az egész világot.
Tudjuk, hogy csodára hiába várunk,
Nyugodj békében, szívünkbõl kívánjuk!

Emlékeznek rá: gyermekei, v. felesége, 
unokái, veje
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„VILLANÁS“ a képviselõ-testület legutóbbi munkájából – Varga Zoltán rovata

A hónap elsõ napján tartották a márciusi képviselõ-testületi
ülést a képviselõk. Napirend elõtt horgászjegyeket sorsoltak: 4
horgászjegyet ajánlott fel az Önkormányzatnak a BÁCSHOSZ, ket-
tõt a szikrai Holt-Tiszára, kettõt kombinálva az alpárira és a
szikraira. A szikrai horgászjegyeket Halutka István és Lovas István

nyerte, míg az alpári-szikrai kombinált jegyet Hegedûs Tünde és Gönczöl Csaba.
Elsõ napirendi pontként a testület tudomásul vette Felföldi Zoltán beszámolóját az

elõzõ ülés óta eltelt idõszakra vonatkozóan. A második napirend nagyobb vitát kavart a kép-
viselõk között. Az Európai Parlament Magyarországról hozott februári állásfoglalására válasz-
ként elítélõ határozatot terjesztett elõ a polgármester. Czinege Edit megköszönte az
elõterjesztést, fontosnak tartja annak elfogadását, hiszen magyar emberként mindenkit
érint, ha Brüsszel megszorítást hajt végre az országgal szemben. Kalócz Antal kijelen-
tette, hogy a pénzügyi bizottság nem kíván szavazni a kérdésrõl. Szerinte a helyi ügyekkel
kell foglalkoznia az Önkormányzatnak, nem országos hírekkel. Rácz Péter szerint csúsz-
tatás van az elõterjesztésben, ugyanis nem a magyar nép ellen, hanem a magyar kormány
miatt hozták meg a döntést Strasbourgban. Ezt hosszabban részletezte. Szerinte tanácso-
sabb lenne magánszemélyként megnyilvánulni ebben a kérdésben. Szentirmay Tamás
szerint a rendszerváltás óta nem foglalkozott az Önkormányzat országos politikával, most
sem kellene. Felföldi Zoltán szerint igenis korábban is foglalkozott országos politikával a
testület, 2004-ben az MDF Lakitelek Munkacsoportja kapcsán. Szerinte az önkormányzat-
nak joga van kifejteni véleményét az olyan ügyekben is, ami közvetlenül nem érinti õt.
Kívülrõl próbálnak az ország belügyébe beavatkozni, ez ellen erkölcsi kötelesség fellépni.
Madari Andor alpolgármester szerint nem olyan az EU, mint amilyennek megálmodták a
magyarok a 2004-es belépéskor. Olajos István kifejtette: ha valamilyen problémánk van –
európai polgárok lévén – feltehetjük azt kérdést, hogy van miért ez így. Az európai parla-
menti közvetítésben Magyarországot nem ismerõ emberek beszéltek az országról min-
denfélét. Továbbá sérelmezte a képviselõ a kettõs mércét is. A vita végén név szerinti
szavazással döntött a testület: Czinege Edit – igen, Felföldi Zoltán – igen, Kalócz Antal
– nem, Madari Andor – igen, Olajos István – igen, dr. Rácz Péter – nem, Szentirmay Tamás
– nem; tehát 4 igen szavazattal, 3 nem ellenében a határozatot elfogadta a testület. (A
határozat szövege a köv. oldalon olvasható.)

A következõ napirendi pontban a hulladékszállításról tárgyaltak a képviselõk. (Mint
ismeretes, április 1-tõl Lakitelek saját kezébe veszi a szemétszállítást, amit a Laki-Gazda
Kft. fog végezni.) Kalócz Antal szerint nem meggyõzõ az elõterjesztés. Olajos István
szerint ha a Saubermacher Kft. helyett az Önkormányzat oldja meg a szemétszállítást –
még ha ugyanannyi is lesz az ára, mint eddig –, három embernek tud Lakitelek helyben
munkahelyet biztosítani. Felföldi Zoltán szerint év végéig érdemes kipróbálni az új rend-
szert, addigra kiderül, milyen eredményei lesznek a saját szolgáltatásnak. A polgármester
Kalócz Antalnak hosszabban magyarázta a hulladékszállítás részleteit. Az új hulladék-
szállítási szabályokat a testület 5 igennel, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A következõ napirendben módosították a Gondozási Központ intézményen belül
mûködtetett és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját.
Következõ napirendben az Önkormányzat által 2008-ban kibocsátott (svájci frank alapú…)
kötvény 2011. negyedik negyedéves beszámolójáról tárgyaltak. Az elõzõ negyedévben 31
millió forintot használt fel a kötvénybõl az Önkormányzat, a befektetett kötvényforrás
december 31-én 388,9 millió forint volt, a kötvény 4. negyedéves kamata pedig 4,6 millió
forint. (Az árfolyamveszteség is magas.) Hatodik napirendi pontban a Bölcsõde
intézményen belül mûködtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
térítési díját módosították: ami napi díja 390 Ft/fõ.

A következõ napirendben a képviselõ-testület alapítvány létrehozásáról döntött
„Lakitelekért“ Kiemelten Közhasznú Alapítvány néven. Ennek indoka dr. Tóth-Péli Emõke
jegyzõ elõterjesztése szerint, hogy az alapítvány bevételébõl tudnának segíteni az Önko-
rmányzathoz forduló helyi rászorulókon. Újabb napirendként a Lakiteleki Fiatalok
Egyesülete székhelyének a Mûvelõdési Házba való áthelyezését szintén támogatták a
képviselõk. Tízedik napirendben az új óvoda bõvítésére pályázat beadásáról döntöttek.
Mivel 3 éves kortól kötelezõ lesz az óvodai nevelés, ezért szükséges az óvoda bõvítése.
Egy DAOP pályázatra kíván pályázatot beadni az Önkormányzat, melyhez csak 5% saját
önerõt kell biztosítania, siker esetén 95%-ot az állam fizet. A tervek szerint épülne egy új
szárny egy csoportszobával, öltözõvel, mosdóval, dajka szobával, vezetõi irodával és más
szobákkal. Ezzel együtt a meglévõ épületszárnyat is felújítanák.

Az elõzõ testületi ülésen pályázatot írtak ki a Kossuth utca 32. szám alatti önkormányza-
ti lakás értékesítésére. (Sokba kerülne a felújítása, gazdaságosabb az értékesítés). A
pályázatra egyetlen pályázó jelentkezett, aki 4,2 millió forintot ajánl az ingatlanért. Az
értékesítést a testület egyhangúan támogatta. Tavaly már téma volt, hogy a tiszaugi híd
lábánál, a „lepratelepnél“ van egy ártézi kút, amit érdemes lenne helyi védettség alá vonni.
A kút helyi védettségérõl döntött a testület a következõk szerint: „a pozitív kút védelemre
méltó, hiszen a természetvédelmi szempontból is kimagasló Lakitelek-nagyrét egyik

gyöngyszeme. A kutat 1986-ban fúrták, talpmélysége 220 m, szabadkifolyású vízhozama
8-10 liter/perc.“ Az elõzõ ülésen pályázatot írt ki a testület a piac 2012. évi üzemeltetésére,
melynek idõtartama 2012. március 1-tõl 2013. február 28-ig terjed. A pályázatra csak a
korábbi pályázó jelentkezett. Csikós Mihály a piac üzemeltetéséért 420.000 Ft-ot fizet az
Önkormányzatnak. Czinege Edit kérte, hogy legyen a piacon kifüggesztve, hogy mekko-
rák pontosan az árusító területek és azok díjai.

Bérleti szerzõdést kötött a testület az önkormányzati tulajdonú Tõserdõ Kft-vel. A Kft.
sok ingatlant kap használatba (Tõsfürdõ, emlékmû domb, szabad strand, parkoló stb.),
ennek fejében évente 800.000 Ft-ot köteles megfizetni az Önkormányzatnak. Kalócz
Antal túl kevésnek tartja ezt az összeget. Szerinte nem átláthatók a Kft. pénzügyei, nem
lehet látni, mire fogják a bevételeket költeni. Felföldi Zoltán a gazdasági társaságokról
szóló törvény alapján ismerteti, hogy a bevételekrõl a Kft. tulajdonosának van joga dönteni
(ez esetben a képviselõ-testületnek…), a cégvezetõ maga nem dönthet. Ha sok bevétel
lesz, a tulajdonos fog vele rendelkezni. A cél az, hogy a Kft. nyereségét forgassák vissza
a turizmusba, ne vonják el azt tõle, mint eddig. A 800.000 Ft feletti összeg kerülne
visszaforgatásra. Madari Andor alpolgármester szerint Kalócz Antal a Kft. felügyelõ
bizottságának elnökeként bármikor belenézhetne a pénzfelhasználásba. A Kft. arra van
motiválva, hogy minél több bevétele legyen. Szentirmay Tamás szerint, míg más
intézményeknél megszorítások vannak, addig a Tõserdõ Kft-nél pénzt hagynak. Madari
Andor szerint szükség lesz azokra a pénzekre a turisztikai fejlesztésekkor. Dr. Tóth-Péli
Emõke javaslata alapján a szerzõdés nem határozatlan idejû lett, hanem csak április
végéig szól, akkor ismét tárgyalhatnak róla a képviselõk. A módosítással a testület egy-
hangúan megszavazta az elõterjesztést.

A következõkben a képviselõ-testület elfogadta Felföldi Zoltán beszámolóját a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásban végzett 2011. II. félévi tevékenységérõl.
Ehhez csatlakozva elfogadták Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megál-
lapodásának módosítását is. Új napirendként a testület módosította a talajterhelési díjról
szóló helyi rendeletet. Az Országgyûlés döntése alapján 2012. február 1-tõl egységdíjas
lett a talajterhelési díj, így a helyben szereplõ összeget kivezették a rendeletbõl. Két meg-
nyert pályázatról is tárgyaltak a képviselõk. Az energetikai pályázat (rendõrség, mûvház,
polgármesteri hivatal felújítása), valamint a csapadékvíz-elvezetõ rendszer pályázat doku-
mentumainak aláírásához szükséges a képviselõ-testület hozzájárulása, amit megadtak.

Az ülés végén zárt ülésen tárgyalt a testület az önkormányzati tulajdonú Közvilágítási
Kft. alapító okiratának módosításáról, a Gondozási Központ intézményvezetõi megbíza-
tásának meghosszabbításáról és az egyes kitüntetõ díjak odaítélésérõl. Dr. Tóth-Péli
Emõke ismertette a zárt ülés eredményét. A Közvilágítási Kft. alapító okiratát 7 igennel
módosították, Billus Zoltánné intézményvezetõi megbízatását 2012. április 30-ig
meghosszabbították, 2012-ben 5 kitüntetõ díjat adományozott a testület: Lakitelekért
Emlékérem: Varga Sándor (posztumusz) és Molnár Gyula. Pedagógiai díj: Csányi János.
Közegyészségügyi díj: Horváth Lászlóné. Közbiztonsági díj: Kócsó Antal (posztumusz)

Egyebek: Felföldi Zoltán a zárt ülést követõen – elõzetes bejelentése alapján – hivatalos
elfoglaltsága miatt távozott az ülésrõl, az ülésvezetést Madari Andor alpolgármester vette
át. Egyebek napirendben Kalócz Antal ismét a pénzek átláthatóságáról kérdezett.
Czinege Edit bejelentette, hogy Varga Zoltán „Lakitelek“ névhasználati kérelmet nyújtott
be a humán bizottsághoz a Lakitelekma.hu kapcsán, amit a bizottság támogatott.
Szentirmay Tamás kritikát fogalmazott meg az Önkormányzat honlapjával szemben,
ugyanis nem frissül, illetve pontatlan információk is szerepelnek rajta. Tóth-Péli Emõke
jegyezte az észrevételt, igyekeznek lépést tartani a hatalmas mennyiségû munkával.

Többen jelezték Czinege Editnek, hogy a Liget utcán áll az út szélén egy autóroncs, ami
veszélyes. Kérte, szólítsák fel az illetékest annak eltávolítására. Kérdezte, hogy a Móricz
utcánál lévõ kilógó kerítést mikor bontják el. Madari Andor tájékoztatása szerint tavaszra
kaptak ígéretet a tulajdonostól a kerítés eltávolítására. Ugyancsak Czinege Edit kérdezte:
hogyan lehetne felhívni a lakosság figyelmét, hogy a földutakon a gödröket ne falevelekkel
és fûvel töltsék fel, hanem homokkal. (ugyanis azok egyre nagyobb sarat generálnak.)
Madari Andor szerint nem az Önkormányzaton kellene mindenkinek számon kérni a
saras utakat, hiszen nagyon sok helyen nincs is az utak szélén vízelvezetõ árok. Ha lenne
mindenhol, feleannyi gond sem lenne.

Szentirmay Tamás az iskolatej programról érdeklõdött. Olajos István tájékoztatása
szerint az iskolát megkeresõ alapítvány képviselõje Lakiteleken járt, szerintük akár a Laki-
Konyha Kft. is alkalmas lenne a megvalósításra, további egyeztetés várható. Madari
Andor ötlet szinten felvetette: gondolkozzon a testület a bizottsági és testületi ülések
esetleges idõbeli korlátozásán. Egy korlát elhozhatná azt az állapotot, hogy mindig a lényeg-
rõl lenne szó. (Az alpolgármester vélhetõen az elõzõ napi pénzügyi bizottsági ülés miatt
vetette ezt fel, ugyanis az 14 órakor kezdõdött és 22.15-kor ért véget.) Dr.Tóth-Péli Emõke
szerint az ülés hosszúságát nem, viszont az egyes hozzászólások hosszát lehet korlá-
tozni. A jegyzõ szerint SZMSZ módosításra lenne szükség. Végül Olajos István ismertette
a március 15-i programokat, majd Madari Andor alpolgármester az ülést bezárta.
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„Lakitelek Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselõ-tetületének  NYILATKO-
ZATA az Európai Parlament Magyaror-
szágot elítélõ határozata tárgyában

– Mi, Lakitelek Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete, úgyis, mint a
lakiteleki polgárok választott helyi
képviselõi, és úgyis, mint magyar emberek
– Büszkén vallva magunkat az 1116 éves
Magyarország, a 937 éves Lakitelek és az 55
éves Európai Unió polgárainak;
– Büszkén vallva magunkat a több ezer éves
magyar kultúra, a szintén több ezer éves
zsidó-keresztény kultúra, továbbá a több
évszázados európai értékek örökösének és
tovább éltetõjének; 
– Büszkén hirdetve, hogy 1568-ban – négy
évvel a franciaországi protestánsok szentber-
talan éjszakai lemészárlása elõtt – az akkor Magyar-
ország részét képezõ Erdélyben, Torda váro-
sában az országgyûlés – Európában elsõként
–  törvénybe iktatta a vallásszabadságot;
– Zsigereinkben hordva különbözõ idegen
hatalmak általi, több évszázados megszállt
létünk tapasztalatait;
– Értesülvén az Európai Parlament P7_TA-
PROV(2012)0053 számú, a jelenlévõ kép-
viselõk 50,23%-os többsége által 2012. február
16-án meghozott „a közelmúltbeli magyar-
országi politikai fejleményekrõl“ címet viselõ
határozatáról;
– Aggódva és egyben kiállva Magyarország
szuverenitásáért és a magyar nemzet önren-
delkezési jogáért;
– Kiállva a demokrácia, a jogállamiság, a
népek önrendelkezési joga és az alapvetõ
szabadságjogok mellett; 
az alábbi nyilatkozatot tesszük.

Kinyilvánítjuk, hogy büszkék vagyunk
Magyarország Alaptörvényére, amelyet a
Magyar Országgyûlés által elfogadott for-
májában, díszkötésben elhelyezünk az
Önkormányzat üléstermében; és minden
külföldi testvértelepülésünket megajándékoz-
zuk az Alaptörvény egy példányával.

Kinyilvánítjuk, hogy fájó történelmi emlékeket
ébreszt bennünk az, amikor egy külföldi állam
fõvárosában kívánják meghatározni a
magyarországi jogszabályok tartalmát.

Visszautasítjuk, hogy bennünket, magyaro-
kat, olyanként állítsanak be, mint akik a de-
mokratikus alapértékeket, a jogállamiságot és
az alapvetõ szabadságjogokat nem tartják
tiszteletben, helyette egy diktatórikus, intole-
ráns, az európai értékekkel szemben álló
országot építenek. 

Elítéljük az Európai Parlament és az Európai
Bizottság azon magatartását, amely
közvetlenül, direkt módon kíván beleszólni a
magyarországi jogalkotás folyamatába,
beleszólni abba, hogy hogyan és milyen szabá-
lyok szerint éljünk, rendezzük be az életünket
mi, magyar emberek.

Elítéljük az Európai Parlament fenti határoza-
tát, mint olyat, ami ellentétes a demokráciával,
a népek önrendelkezési jogával, valamint a
tagállamok függetlenségével, mint alapvetõ
európai és európai uniós értékekkel.“

Lakitelek Képviselõ-testülete
2012. március 1.

Három órán át tartott az idei Falugyûlés
Február 24-én délután tartották a 2012. évi falugyûlést a Mûvelõdési

Házban. Telt ház volt, mind a 160 darab kihelyezett széket elfoglalták
az érdeklõdõk. Felföldi Zoltán polgármesteri tájékoztatóját Power
Point-os diavetítéssel egészítette ki, így beszámolóját írásos for-
mában is követni lehetett. Bevezetõként általánosságban ismertette
az Önkormányzat feladatát: „közös ügyeink saját magunk általi
intézése“. A lakiteleki Önkormányzat általános célja, hogy közös
ügyeinket, a helyi közügyeket saját magunk végezzük, saját kezünkbe
vegyük. Fontos, hogy amit lehet, mi magunk csináljunk meg,
valamint amit lehet – pénzeket, munkákat – ne külsõsökkel csinál-
tassuk meg, hanem tartsuk falun belül. A polgármester sorra vette
azokat a tevékenységeket, melyeket már a 2011. évben saját maga
meg tudott oldani a falu. Ezek közül néhány: utak kátyúzása, a
Polgármesteri Hivatal gázfûtésrõl fatüzelésre átállítása, szippantás helyi
kézbe vétele, a Holt-Tisza partján a vízbe dõlt, elkorhadt fák eltávolítása,
önkormányzati bérlakások valós gazdájaként való viselkedés.

További tervek a „dolgaink saját kézbe vétele“ témában a szen-
nyvízszippantási tevékenység kiterjesztése, további önkormányzati
épületek gázról fatüzelésre állítása (erre már van nyertes pályázat).
A polgármester további mondandóját – a beszámoló összesen
másfél órára rúgott – öt különös témakörre osztotta.

A munkahelyteremtés kapcsán fontos tudni, hogy az elsõsorban
nem önkormányzati feladat, munkahelyeket a vállalkozói szektor
képes fõleg teremteni. Az Önkormányzat inkább a feltételek biz-
tosításában tud közremûködni. A nagy befektetõk helyett inkább a
kisebb volumenû munkahelyteremtést preferálja, az biztosabb és cél-
ravezetõbb. Olyan helyzet sajnos nem lesz, hogy minden lakiteleki
Lakiteleken tudjon dolgozni, ezért a környezõ települések is fontos
partnerek. A munkahelyteremésben eddigi eredmény az utak helyi
kátyúzása, ahol 5 embernek volt munkája. Több turisztikai beruházás
is megvalósult: megépült a kalandpark és a csónakkölcsönzõ, oda is
számos embert felvettek tavaly nyáron dolgozni, ami ez évben is
hasonlóképpen lesz. Az intézmények fûtés átállásánál szükség lesz
fûtõkre, illetve a fakitermelésnél favágókra. Lakitelek igyekszik max-
imálisan kihasználni a közmunka programot, ennek keretében
együttmûködésben állnak több állami szervvel. A munkahelyteremtés
további tervei közé sorolta újfent a kátyúzást a 2012-re is, a fakiter-
melés és a fûtés továbbra is folytatódik, a közmunka programban való
részvétel is, a szemétszállítás kapcsán is több új munkahelyet teremt
a falu. Külsõ vállalkozókkal is tárgyal az Önkormányzat, azonban a
polgármester szerint nagy sikerre sajnos nem számíthatunk.

A közbiztonság terén eddig elért eredmények: megerõsítették a
Polgárõrséget, folyamatos szolgálatot látnak el a polgárõrök
Lakiteleken. Létrejött a faluban az ország egyik legnagyobb létszámú
lovas polgárõrcsapata, õk elsõsorban külterületen járõröznek. A térfi-
gyelõ kamerarendszer mûködése a korábbi viszontagságok után ma
biztosított. Tavaly egy településõrt foglalkoztatott a település. A
vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló helyi
rendelet a közbiztonságra jó hatással volt, sajnos konkrét ügyben kel-
lett már intézkedni. Fontos az eddigi eredmények további folytatása. A
nyitvatartási rendeletet továbbra is be fogja tartatni az Önkormányzat.
A tavalyi egy településõr helyett idén két településõr lesz, akik fokozott
figyelmet fognak fordítani az idõsekre és a külterületen élõkre. Az
Önkormányzat tárgyal a rendõrséggel, hogy ismét felállhasson
Lakiteleken a körzeti megbízotti csoport. Ehhez Lakitelek biztosítani
fogja a szükséges feltételeket. A közbiztonság terén nagyon fontos,
hogy a helyiek mindig figyeljenek egymásra.

A közösségépítés és faluszépítés terén igaz, hogy pénz-
szûkében van a település, ez viszont arra ösztönöz, hogy saját
magunk végezzük el a faluszépítési feladatokat. Ha saját magunk
végezzük, annak elõnye, hogy a közös munka összekovácsol,
valamint az elkészült mûvet jobban magunkénak érezzük. Tavaly
tavasszal közös erõvel, József napján felújította a település a
Templom parkot; õsszel, Erzsébet napján pedig a Mûvelõdési Ház
környékét. Az év során kicserélték a Tõserdõben a fasorokat, a régi
fák helyett újakat ültettek, illetve nekifogtak a Holt-Tisza part
megújításának. Augusztusban Országzászló emlékmûvet állítottunk a
Templom téren, állampolgársági eskütétel is volt. Sok év után végre

minden utcasarkon van utcanévtábla kihelyezve. A temetõ környéke is
jelentõsen megújult, új kerítéssel, a környezet rendezésével.
Szaporodott a civil szervezetek száma is, új egyesületként létrejött a
Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet, illetve megújult az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület. 2011 decemberében is megrendezték a
Lakiteleki Ünnepi Hetet, és létrejött a köztiszteletben álló lakitelekieket
tömörítõ Magisztrátus, és a Lakitelekrõl Elszármazottak Tanácsa. A
2012-es tervek között szerepel a korábbi években bevált falusi és
nyári idegenforgalmi rendezvények folytatása. Tavasszal az
Alkotmány utcában fasort fog ültetni az Önkormányzat; játszótér fog
épülni a Mûvelõdési Ház mellett. Március 15-én Petõfi Sándor szob-
rát avatják fel a Templom téren a Népfõiskola ajándékaként.
Ugyanezen a napon kopjafát avatnak a Mûvelõdési Ház melletti
területen. Március 15-én ismét lesz állampolgársági eskütétel, este
pedig színi elõadás a Mûvelõdési Házban.

Fenntartható pénzügyi gazdálkodás: a község bevételeinek nagy
részét az állam biztosítja, csak kisebb részben az Önkormányzat. A
helyiek által befizetett helyi adók az Önkormányzat költségvetésének
kb. 10%-át teszik ki. 2011-ben az alulfinanszírozottság miatt kemény
lépéseket kellett megtennie az Önkormányzatnak, minden szinten
takarékosságot kellett bevezetni. A bevételi oldalon több támo-
gatáshoz jutott a település ÖNHIKI támogatás formájában. Az önkor-
mányzati Kft-k is bevételeket termelnek; a turizmus bevételei eddig
nem lettek visszaforgatva, lenyelte azt a település, ezen a késõbbiek-
ben próbálnak változtatni. A bevételi oldal fontos részét képezik az
adóbevételek, illetve a kintlévõségek beszedése. (Pótlékokkal és
kamatokkal együtt kb. 100 millió forintnyi kintlévõsége van az Önkor-
mányzatnak). Az adótartozások hatékonyabb ledolgozása érdekében
a törvény által felhatalmazva 2012 februárjában közzé tették a helyi
adósok listáját. Az interneten is kint marad a lista.

Ezt követõen összehasonlította a polgármester az Önkormányzat
pénzügyi helyzetét 2010. december 31. és 2011. december 31. között.
2010 végén 30 millió forintos mûködési hitele volt Lakiteleknek, ami
2011 végén már nem volt. 2010 végén üres volt az Önkormányzat
bankszámlája, 2011 végén +28 milliós többlet volt a bankszámlán.
2010 végén nem tudták januárról elõre hozni a közalkalmazottak
bérének kifizetését december végére, 2011-ben viszont igen. 2010
végén két hónapnyi elmaradt kifizetetlen számlája volt az Önkor-
mányzatnak, 2011 végén pedig nem volt kifizetetlen számla. Ez nagy
eredmény, azonban emberfeletti erõfeszítéseket is kívánt, minden
helyi lakos részérõl. A továbbiakban cél az eddigi irányvonal foly-
tatása, illetve további költségtakarékosság az energiaköltségek terén,
az üdülõterületi szilárd hulladékszállítás terén, valamint a közvilágítás
racionalizálásával. Állandó probléma a svájci frank árfolyamja, mivel
frank alapú kötvényt bocsátott ki korábban Lakitelek. Cél, hogy hitel
nélkül lehessen gazdálkodni, valamint az egyensúlyi gazdálkodás
eléréséhez szembe kell szállni a „szent tehenekkel“: ide sorolta a
K&H Bankot, amely egyoldalú kamatemelést hajtott végre az Önkor-
mányzat kárára.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok további
erõsítése szintén prioritás. A Laki-Konyha Kft. ezen túl az önkor-
mányzati, valamint az Önkormányzat által támogatott rendezvényeken
ki fog települni, új szolgáltatásokkal jelentkezik. A Tõserdõ Turisztikai
Kft. kezében összpontosul a teljes turisztika szervezése. Az idei nyár
nagyobb tõserdei rendezvényei: Tõserdõ Szépe, Széna vagy szalma
fesztivál, Zenei tehetségkutató, Tõserdei Lovasnap, Rock fesztivál. A
Laki-Gazda Kft-nél a szippantási üzletág további erõsítése a cél.

Végezetül az eddig beadott vagy megvalósítás alatt lévõ
beruházásokat sorolta fel a polgármester. Korábban megnyert, most
megvalósítás alatt lévõ pályázat az árpádszállási gát megépítése,
illetve a Mûvház melletti játszótér létrehozása. A tavalyi évben nyert
pályázatok: Mûvház, Rendõrség, Polgármesteri Hivatal energetikai
pályázata; iskolai napelemek, kerékpárút az Autós Csárdától a nyár-
lõrinci határútig, valamint belterületi csapadékvíz elvezetése. Sajnos
nem nyert tavaly a piactér felújítására beadott pályázat. Már beadott,
elbírálás alatt lévõ pályázatok: iskola, óvoda és orvosi rendelõk
fûtéskorszerûsítése, az iskolában környezettudatos életmód program
megvalósítása, a dr. Deák István utca felújítása és körforgalom
építése a piacnál, valamint a Gondozási Központ nappali ellátásának
fejlesztése. Folyt. a köv. oldalon.
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A közeljövõben benyújtásra kerül a Gondozási Központ bentlakásos részlegének fejlesztése
és az emeletes óvoda bõvítése. Külsõs partner segítségével pályázatot adtak be a
Tõsfürdõben új medence, valamint a Tõserdõben Ökoturisztikai Központ építésére. A közel
másfél órás beszámoló után a helyiek tehették fel kérdéseiket.

Bakos Csaba a februári hó eltakarítást „kalandparknak“ minõsítette. Kritikai észrevételt
fogalmazott meg az orvosi rendelõ felázása miatt is. A Széchenyi körúton, a gyógyszertár és a
Kalócz bolt körül a megállni tilos táblák ellenére mindig autók állnak az út szélén, és ezzel
veszélyeztetik a forgalmat, kéri ennek rendezését. A Széchenyi körúton térkõ burkolatot tárolt
egy személy a járdán, így babakocsival is az úton kellett közlekedni. A gyógyszertár kiszol-
gálásával kapcsolatban is voltak kifogásai. Mindezek mellett elismerését fejezte ki a pol-
gármester munkájának. Az Önkormányzat felkészült a síkosság-mentesítésre – mondta a pol-
gármester. Szerinte nem volt rendkívüli a helyzet, tél volt. Az volt rendkívüli, hogy januárban
plusz 15 fokot mérhettünk. Minden út járhatóságát biztosították, azonban azt nem várhatja el
senki, hogy száraz utak legyenek télen. Négy jármû takarította az utakat és több ember hólapát-
tal, hétvégén is. Nekik utána a saját kertjükben is el kellett takarítaniuk a havat. A hó eltakarítás
költsége 1,1 millió forintot emésztett fel csak az üzemanyag költségek miatt. Az orvosi rendelõ
kapcsán tájékoztatta a kérdezõt, hogy a rendelõ és a fölötte lévõ szolgálati lakás fûtésrend-
szere egybe van kötve, egy rendszeren van, így nem tudott elfagyni a vezeték, biztosították a
6 fok állandó hõmérsékletet. A táblákkal kapcsolatban abszolút igazat adott a polgármester a
kérdezõnek. A térkõ járdán való elhelyezésével kapcsolatban tárgyaltak a tulajdonossal, kérték,
hogy távolítsa el a járdáról. A gyógyszertárnak feltett kérdésre Lendvainé dr. Erki Mária
válaszolt: jelenleg 10-15 ezer féle gyógyszer van a piacon, ennyi gyógyszert képtelenség kész-
letezni, ráadásul úgy, hogy szinte az összes gyógyszer ára változik minden hónapban.
A gyógyszerész kérte Bakos Csaba belátását.

Gyapjas János érdeklõdött, hogy a kamerarendszer milyen hatékonyságú volt eddig, ugya-
nis 2011-ben több hirdetõtáblát szétvertek, de nem hallotta, hogy a kamera segítségével meg-
találták volna a tetteseket. Kérdezte, hogy a tõserdei fagyizó és a Sarokház étterem között
összedõlt épületnek mi lesz a sorsa, ugyanis szörnyû látvány. Újabb kérdésként felvetette, hogy
milyen változások történtek a tavalyi kapásfalusi tragédiát követõen a 44-es út mentén, hason-
ló esetként a temetõ átjárót is felvetette. Az adóslistával kapcsolatban kérdezte, hogy vajon
hány helyinek lehet internet hozzáférése Lakiteleken? A labort is kérdezte: Lakiteleken miért
fizetni kell a vérvételért, más településeken nem kell.

A polgármester tájékoztatása szerint a kamerarendszer hálózata a kábeltévé szolgáltató
rendszerén fut. A korábbi szolgáltató, TvNetwork ingyenesen biztosította a hálózat használa-
tot és a kamerák szervizelését. Az új szolgáltató, a PR Telecom viszont pénzt kért a hálózat
használatért és a karbantartásért. Hosszas tárgyalással megállapodtak a társasággal, a
megállapodás megszületése elõtt azonban a cég nem végezte el a kamerák karbantartását,
így nem tudták használni azokat. Ma mûködõképes a rendszer. Az összedõlt épülettel kapcso-
latban a kecskeméti építési hatóság az illetékes. A 44-es fõút tekintetében a Magyar Közút
nem hajlandó sem terelõ szigetet, sem zebrát vagy jelzõlámpát telepíteni. A temetõnél hason-
lóan rossz a helyzet. Új megoldásként merült fel a temetõnél, hogy a szentkirályi út felõl
lehessen megközelíteni a temetõt, úgy kevésbé lenne balesetveszélyes. A Magyar Közút Zrt.
képviselõje elmondta, hogy a cég állami megrendelésre dolgozik, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium dönti el, mit csináljon a társaság. A cég képviselõje szerint annyi változás történt,
hogy a Kapásfaluban megépülõ kerékpárút támogatottsága 100% lett, ilyen eddig nem volt,
mindig kellett önerõt biztosítani. E változásban Felföldi Zoltán polgármester közremûködése,
tárgyalásai is fontosak voltak.

Az adóslista tekintetében az internetes közzététel helyben szokásos mód, ugyanis a pol-
gármester szerint több helyi nézi meg a listát az interneten, mint a Polgármesteri Hivatal hird-
etõtábláján. A tájékoztatás terén megemlítette a Lakiteleki Újságot, amiben az Önkormányzat
rendszeresen tájékoztatja a lakosságot. A labornál jogszabályváltozás miatt az új
követelményeknek nem tudott mûszakilag megfelelni a helyi labor, így vissza kellett minõsíteni
vérvételi hellyé. Ma két választási lehetõség van: vagy vérvételi díj ellenében mûködik a labor,
vagy nem mûködik.

Révész András sérelmezte, hogy 48 órát kellett várnia a Laki-Gazda Kft. szennyvízszip-
pantó jármûvére. Az elõzõ szolgáltató 2-3 óra alatt kiért. Kérdezte továbbá, hogy a
Tõserdõben hogyan fog mûködni az új szemétszállítási rendszer, szerinte a kóbor kutyák szét
fogják szaggatni a kihelyezett zsákokat. Felföldi Zoltán szerint éppen a kérdezõ esete volt
eddig az egyetlen, ahol hosszabb idõt kellett várni a szippantó érkezésére. Ennek oka a
szennyvíztisztító telep befogadó képességének korlátai voltak. A szemétszállítással kapcso-
latosan külön szerkezeti egységként hosszabban kívánt válaszolni a polgármester, így
Révész kérdését is késõbb válaszolta volna meg. A kérdezõ azonban ezt nem várta meg és
távozott a falugyûlésrõl.

Major Péter konkrét szippantásos észrevételt tett: rövid volt a szippantósok csöve, nem ért
be hozzá. Valamint sérelmezte, hogy a szippantósok az engedélye nélkül használták munkájuk
során az õ egyik tárgyát, amit késõbb már nem tudott így használni. A polgármester az
észrevételeknek utánanéz. Balla Ibolya kérdezte: olcsóbb lesz-e a szemétszállítás úgy, hogy új
szolgáltató lesz? Jelezte, hogy a vasútállomás és a sportpálya között veszélyes a járda. Felföldi
Zoltán közölte, se magasabb, se alacsonyabb nem lesz a szemétszállítás díja. A veszélyes
járdákat tavaly több helyen kijavították, a kérdezõ által nevezett szakaszon pedig várhatóan

egybe öntött beton járdát fognak majd csinálni. Kutasi Jánosné közölte, hogy a Táncsics
utcában hosszabb szakaszon nincs a villanyoszlopokon lámpa, így nagyon sötét van, illetve
kátyúk miatt az út nehezen járható. Felföldi Zoltán közölte: várhatóan a közvilágítási lámpákat
racionalizálni fogják, a 2012. évi kátyúzási programba pedig nagy valószínûséggel a Táncsics
utcát is beveszik.

Külön témaként a szemétszállításról adott tájékoztatást a polgármester. Eddig a
Saubermacher Kft. szállította Lakitelekrõl a hulladékot. Tavasztól ezt a feladatot a Laki-Gazda
Kft. fogja ellátni. Az üdülõterületen változás lesz: eddig konténerek voltak kihelyezve, ami
sajnos több visszaélésre is adott okot, más településekrõl is hordhatták a szemetet a kon-
ténerekbe. A konténerek elszállítását az Önkormányzat fizette eddig, az üdülõsök nem járultak
hozzá a szállítás költségeihez. Az üdülõterületen ezentúl bevezetik az egyéni szemétszállítás
rendszerét: minden üdülõtulajdonosnak hulladékgyûjtõ zsákot kell majd vásárolnia, amit vasár-
nap délutántól helyezhet ki az ingatlan elé, majd pedig hétfõ délelõtt szállítja azt el a szolgál-
tató. Ismertette a szemétszállítás díjának összetételét, ami szerint a díj 2/3 részét a lerakás,
1/3 részét az elszállítás költsége teszi ki. Elképzelhetõ, hogy lesz szelektív hulladékgyûjtés
Lakiteleken, sok minden függ az új hulladékgazdálkodási törvénytõl, amit a tavasszal fog elfo-
gadni az Országgyûlés.

Puskás Mariann az üdülõterületi hulladékszállítással kapcsolatban javasolta, hogy az a hul-
ladékgyûjtõ zsákokat üdülõterületen is meg lehessen vásárolni, ne csak a Laki-Gazda telep-
helyén. Szerinte heti egy zsák, azaz évente 52 db az egyedülállóknál nem fog megtelni. Felföldi
Zoltán jelezte, hogy több helyen is meg lehet majd vásárolni a zsákokat, késõbb döntik el, pon-
tosan mely helyeken. 

Almási Ferenc az új kukásautóról kérdezett, újat vesz-e az Önkormányzat, illetve közbe-
szereztetve lesz-e majd? Bérelni fogja a kukásautót az Önkormányzat, nem fog újat venni,
mondta a polgármester, a beszerzés a közbeszerzési értékhatárt nem fogja elérni.

Végül a kivonuló szolgálatról adott tájékoztatást a polgármester. A falugyûlés elõtt
ülésezett az Önkormányzat és a rendõrség közös közbiztonsági bizottsága, ahol téma volt ez
a kérdés. A kivonuló szolgálat a beriasztott épületeknél alkalmazható: ha riasztás érkezik, a
szolgálat pár percen belül az ingatlannál lehet, így meggátolhatja az esetleges betöréseket. Ezt
a feladatot eddig egy tiszakécskei cég végezte, most megkereste az Önkormányzatot egy vál-
lalkozás, hogy Lakiteleken üzemeltetne kivonuló szolgálatot, 3 fõ lakiteleki munkaerõvel.
Számítások szerint 150 embernek kell belépnie ahhoz, hogy gazdaságos legyen a
tevékenység. Madari Andor alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy ehhez kapcsolód-
va a pánikriasztás lehetõsége is felvetõdött, amit plusz szolgáltatásként lehetne adott esetben
kérni. Erre vonatkozóan még számításokat végeznek. A falugyûlés este nyolc óra után
végzõdött.  Varga Zoltán

FELHÍVÁS EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE
Az ebek nyilvántartása törvényi kötelezettség, ez nem jelenti az
ebrendészeti hozzájárulási díj bevezetését településünkön.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. §.-a értelmében:
(1) A tartás helye szerint illetékes települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
(2) Az ebösszeírás során a települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat jogosult
kezelni a 42/A § (4) bekezdés szerinti adatokat. 
(3) A települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2)
bekezdésben foglalt adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulaj-
donosa,  tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
(4) Az adatbázis mûködtetõjének kérésére a települési, fõvárosban a kerületi önkor-
mányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekrõl adatot
szolgáltatni.
(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti ada-
tokat a települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az összeírást a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévõ településõrök,
Faragó Józsefné és Dobos Zoltán végzik. 

ADATSZOLGÁLATÁS: 2012. január 1-jén a Kormányhivatal jelentése
szerint Lakitelek lakossága nõtt; bár csak 14 fõvel, de többen vagyunk.
A lakiteleki lakosság létszáma: 4660 fõ; ebbõl 2307 a férfi,  2353 a nõ

100 éves:    1 nõ
96 éves:     1 nõ
95 éves:     1 nõ
94 éves:     1 férfi
93 éves:     1 férfi és 1 nõ
92 éves:     1 nõ
91 éves:     2 nõ

korosztály szerinti megoszlás:        férfi nõ

0-14 éves korig 388 351
15-30 év közöttiek: 505 452
31-60 év közöttiek: 1.016 977
61-80 év között: 347 476
81 év fölött: 51 97 A 
SZ

ÉP
KO

R
Ú

AK
m

eg
os

zl
ás

a:



LAKITELEKI    ÚJSÁG március6. oldal

Petõfi Sándor mellszobrát avatták fel március 15-én
Március 15-én sok elembõl álló ünnepségsorozattal emlékezett Lakitelek a '48-as

hõsökre. Délelõtt fél 10-kor ünnepi ülést tartott a képviselõ-testület, melynek egyetlen
napirendi pontja volt, testvértelepülési megállapodás aláírása a délvidéki Horgossal.
Felföldi Zoltán polgármester indokolásában elmondta: az Önkormányzat arra törekszik,
hogy Lakiteleknek a történelmi Magyarország minden elszakított részébõl legyen legalább
egy testvértelepülése. Ennek jegyében 2012 januárjában testvértelepülési megállapodást
írtak alá a kárpátaljai Mezõgecsével. (Mester András, Mezõgecse polgármestere és egy kis
mezõgecsei küldöttség is jelen volt a március 15-i lakiteleki ünnepen.)

Takács József, Horgos
polgármestere köszönetét
fejezte ki a testvértelepülési
megállapodás létrehozá-
sáért. A képviselõ-testület
egyhangúan úgy döntött:
Lakitelek és Horgos testvér-
települések. Így a délvidéki
Bajmok mellett második telepü-
lésként Horgos is Lakitelek
testvértelepülése lett. A testvér-
települési okmányokat a két
polgármester látta el kézjegyével. Az aláírást követõen Felföldi Zoltán átadta horgosi kol-
légájának a testvértelepülési megállapodás díszpéldányát. Végül Horgos és Mezõgecse
polgármestere átvette Lakitelek ajándékát, Magyarország Alaptörvényének díszkiadását.

Az ünnepi képviselõ-testületi ülés bezárása után együtt, gyalog mentek át a vendégek a
Polgármesteri Hivataltól a Templom térre, ahol 10 órakor kezdõdött az 1848/49-es hõsökre
emlékezõ községi ünnepség. Felföldi Zoltán polgármester megnyitójában külön köszön-
tötte azokat a
határon túli
vendégeket, akik
március 15-én
állampolgársági
esküt tettek
L a k i t e l e k e n ,
köszöntötte a
hagyományõrzõ
fiatalokat, az
ü n n e p s é g
s z ó n o k á t ,
valamint Horgos
és Mezõgecse polgármestereit. A köszöntõ után a helyi hagyományõrzõ fiatalok behozták
a magyar történelmi zászlókat, majd Heinrich Gábor parancsnok vezetésével ünnepélye-
sen bevonultak. Az Országzászló emlékmû fél árbócon lévõ zászlaját felhúzták az ünnep-
ség tiszteletére.

A helyi óvodások
nagy sikert arattak
produkc ió jukkal,
melyet Bohács
Jenõné és Erdõsné
Ladányi Boglárka
óvónõk tanítottak be
nekik. Az általános
iskola énekkara és
az általános iskolá-
sok mûsora után
ünnepélyes esküt tettek a
Muraközy János Honvéd
Hagyomány-õrzõ Egylet tag-
jai, az esküszöveget Heinrich
Gábor parancsnok olvasta
elõ az egylet tagjainak.

Fodor Lajos, a Honvédelmi
Minisztérium közigazgatási
államtitkára, az ünnepség
szónoka beszédében 1848
eseményeit a magyar
történelem egyik legpozitívabb élményének nevezte. 164 évvel ezelõtt Magyarország –
sajnos csak rövid idõre – de a béke, a szabadság és az egyetértés hazája lett – mondta.

Az államtitkár ismertette
1848/49 fõbb politikai
eseményeit, az akkori
nemzetiségi és a katonai
helyzetet. Méltatta a
Muraközy János Honvéd
Hagyományõrzõ Egylet
esküt tevõ tagjait: „amikor
esküt tettetek a csapat-
zászlóra, akkor megfo-
gadtátok, hogy hûséggel
szolgáljátok szeretett hazánkat, Magyarországot. Legyetek hát büszkék hazánkra,
Magyarországra, és a haza is büszke lesz rátok“ – zárta beszédét az államtitkár.

Az ünnepi szónok beszéde után állampolgársági eskütételre került sor: Réti Anna Mária,
Réti József, Gárászim Klára, Huszti Mariann és Scheffler György Gábor tett ünnepélyesen
állampolgársági esküt. A törvény értelmében Lakitelek polgármestere elõtt kellett letenniük
az esküt. A Himnusz eléneklése után a három erdélyi és két kárpátaljai magyar állampolgár
átvette a honosítási okmányokat, illetve egy tûzgrafika plakettet Felföldi Zoltán pol-
gármestertõl. Lezsák Sándor a magyar Országházat bemutató füzetet nyújtott át. Madari
Andor alpolgármester egy-egy, erre az alkalomra palackozott lakiteleki bort, Czinege Edit
önkormányzati képviselõ pedig egy maroknyi lakiteleki földet adott át, hogy mindig
emlékezzenek az új magyar állampolgárok, Lakiteleken tették le állampolgársági esküjüket.

Az eskütétel után Petõfi Sándor mellszob-
rának avatására került sor. Lantos Györgyi
szobrászmûvész alkotása a magyar történelmi
emlékeknek helyt adó Templom téren, az 1848-
as kopjafa mellett nyert elhelyezést. A szobor a
Lakiteleki Népfõiskola, illetve Lezsák Sándor
és Lezsák Sándorné ajándéka. „Életem egyik
legszebb március 15-éjét élem meg ezekben a
percekben“ – fogalmazott a leleplezés után
Lezsák Sándor. Itt, a Duna-Tisza közén Petõfi
népe él – vallja az Országgyûlés alelnöke. Az
ünnepség végén Kökény Hajnalka elszavalta
Petõfi Sándor: Szülõföldemen címû versét,
majd megkoszorúzták Petõfi Sándor új mell-
szobrát. A Szózat után, az Emlékezés
harangjának zúgása mellett ismét fél árbócra
engedték az Országzászló emlékmû zászlaját.

Délután fél 6-kor, a Mûvelõdési Ház mel-
letti parkban kopjafát avattak, illetve
átadták az idei községi kitüntetéseket. Az
ünnepély elején eredeti hangfelvételrõl
hallhatták a jelenlévõk Tamási Áront. A
Lakiteleknek adományozott életfán, kop-
jafán Tamási Áron egyik idézete
olvasható, mely így hangzik: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.“  Réti József nyugalma-
zott tanító – aki délelõtt tett állampolgársági esküt – készítette a kopjafát. Réti József a
kopjafák történetét mutatta be, majd egy székely zászlót adományozott Felföldi Zoltánnak.
A polgármester ezt követõen leleplezte az új emlékmûvet.

Az esemény második felében adták át az öt idei kitüntetõ díjat.
Lakitelekért Emlékérem-
mel tüntették ki Molnár
Gyula elszármazott lakite-
lekit, valamint posztu-
musz Varga Sándor volt
polgármestert. Közegész-
ségügyi díjat vehetett át
Horváth Lászlóné,
Lakitelek védõnõje. Köz-

biztonsági díjat kapott posztumusz Kócsó Antal, Lakitelek volt rendõre.
Pedagógiai díjat kapott Csányi János nyugalmazott tanár. (A díjazottak
laudációja, indokolása a www.lakitelekma.hu oldalon olvasható.)

A díjak átadása után kezdõdött a Hippolyt, a lakáj címû elõadás a
Mûvelõdési Házban, ami nagy sikert aratott. (A testvértelepülési megállapodás aláírásáról,
a községi ünnepségrõl, a kopjafa avatásáról és a díjak átadásáról, valamint a színi elõadás-
ról sok képet láthatnak a www.lakitelekma.hu oldalon.)                            Varga Zoltán
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Kedves Olvasóink!

Csíkos Anna és Németh Anna 4. b osztályos tanulók írásaival kívá-
nunk Önöknek szép tavaszt!

Csíkos Anna:  Itt a tavasz

Németh Anna Bernadett: Az én  kedves kis falum
Ha azt hallom, hogy szülõfalu, akkor a családra, és a házra gondolok. A kis házak,

növénnyel teli udvarok láttán mindig meghatódok. Ennek a falunak fákkal telt
ékessége a Tõserdõ. De van más szépség is. Én, amikor sétálok haza, látom, hogy
mindenhol gondozott virágok vannak. Meg-megállok, és gyönyörködöm bennük. Ha
azt beszélik mások, hogy elköltöznek, én is eltöprengek. Nem akarok elmenni innen,
olyan gyönyörû itt minden.

Nagyon-nagyon szeretem a családom, és Lakiteleket is.

Csíkos Anna:
Lakitelek a legszebb hely a világon. Szerintem ebben sok ember egyetértene velem.

Én földes úton lakom egy tanyán. Egy erdõ van elõttünk, melyet a 44-es választ el
a másik felétõl. Mikor átmegyek papához, aki a szomszédban lakik, szokott mesélni,
hogy régen milyen volt Lakitelek. Sok állat van mifelénk, például: kecske, tyúk, kacsa,
liba, szamár, disznó és gyöngytyúk, ami néha éjjel felébreszt. Lakiteleken sok a val-
lásos ember. A római-katolikus templom, ahová én is járok, egy kedves ember
vezetése alatt áll. Itt a Tisza is, és amikor ott kirándulunk, mindig kedvem támad
horgászni. A legszebb épület a Takarékszövetkezet, ami télen-nyáron mesés.

Ez a falu a legeslegszeretnivalóbb.

Fodor Lajos vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára
2012. február 24-én megszemlélte a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és
Lövész Egylet foglalkozását a lakiteleki Eötvös Iskolában. A huszonnégy gyermek
Heinrich Gábor parancsnok vezetésével alaki foglalkozást mutatott be, majd a kápol-
nai csata évfordulójára emlékeztek.

Ezt követõen az államtitkár úr minden kis hagyományõrzõnek személyes ajándékot
adott át, s a vezérezredes úr  a Magyar Honvédség szerkezetérõl, felépítésérõl
beszélt a fiataloknak. A nagyon jó hangulatú délutánon vendégünk volt Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Felföldi Zoltán polgármester úr, és Tornyi Gyula úr
is, aki a tavasszal kezdõdõ lövészeti foglalkozások vezetõje lesz. 

Az Egyesület tagjai a március 15-i községi ünnepségen új díszegyenruhájukban
tettek fogadalmat, s kaptak csapatzászlót. Szeretnénk megköszönni parancs-
nokuk, Heinrich Gábor kitartó felkészítõ munkáját, s mindazok segítségét, akik
adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatalok egyenruhái
elkészülhessenek!

Március 6-án rendeztük a Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny
iskolai fordulóját intézményünkben. A tollbamondást és helyesírási feladatlapot
évfolyamonként töltötték ki legjobb felsõs helyesíróink, akik közül Lakatos Lili,
Kovács Marcell, Tubak Csilla, Kis Zsófia, Csíkos Tamás, Sütõ Eszter, Gyenes
Renáta, Kutasi Dóra, Sánta Márton jutottak tovább a megyei fordulóra. Gratulálunk
nekik, és tanáraiknak, Csinger Andreának és Varga Melindának.

A Dr. Szabó Miklós országos szövegértési verseny döntõjébe, a 30 legjobb
versenyzõ közé Sánta Márton 8. a osztályos diákunk, Varga Melinda tanítványa
jutott. Sok sikert kívánunk nekik!

Március 9-én a községi könyvtár adott helyet a Szûcs József területi szavaló-
versenynek, melyen Baranyi Dániel 8. b osztályos tanulónk, Olajosné Kádár Ilona
tanítványa nyert lehetõséget a kiskunhalasi döntõben való részvételre.

Március 12. és 14. között a Lakiteleki Népfõiskola adott otthont 17. országos történel-
mi versenyünk középdöntõjének és döntõjének. A „HADAK VILLÁMA“ elnevezésû
játékra összesen több mint 170 csapat nevezett az ország minden részébõl. A zsûri
elnöke Dr. Marjanucz László, a Szegedi Egyetem  tanszékvezetõ fõiskolai docense
volt. A középiskolás korosztályban a Budai Ciszter Szent Imre Gimnázium tanulói
mesterhármassal diadalmaskodtak. Kovács Õrs tanár úr diákjai állhattak a dobogó
mindhárom fokára. Az általános iskolások között a Kalocsai Eperföldi Általános
Iskola Eperfák csapata szerezte meg az elsõ helyet. Felkészítõ tanáruk Gillichné
Fejes Zsuzsanna. Másodikok lettek Tatabányáról a Történ-Észek csapat tagjai. Idén
elõször határainkon túlról is játszottak velünk magyar iskolások. Nagy örömünkre a
harmadik helyet felvidékiek, Nádszeg község Menyhártok csapatának tagjai

szerezték meg. A döntõ résztvevõi értékes könyvjutalmakat kaptak, s mindkét
kategória gyõztesei részt vehetnek 2012 nyarán a nándorfehérvári csata évfordulóján
megrendezendõ belgrádi ünnepségen.

Az Apáczai Kiadó komplex tanulmányi versenyén résztvevõ 1.b osztályos
CSÚCSFEJEK csapat bejutott az országos döntõbe, melyet Budapesten rendeznek
március 26-án. Sok sikert kívánunk Honti Regõnek, Kakó Lukácsnak, Kovács
Jánosnak és felkészítõjüknek, Varga Sándorné tanító néninek!

A Dinasztia Kiadó által szervezett LOGIKA, ÜGYESSÉG, KITARTÁS tanulmányi
versenyen a 2. b osztály minden diákja indult. Az általános iskolai fordulóból Balog
Szilvia, Szénási Bertalan és Varga Sándor jutottak a kecskeméti Béke Általános
Iskolában március 20-án megrendezett megyei döntõbe. Ezen Szénási Bertalan 2.
helyezést ért el, s bejutott az országos területi döntõbe. Gratulálunk nékik és Sallainé
Gyõri Csilla tanító néninek!

Március 12-én Gergely-járáson hívogatták iskolába a nagycsoportos óvodásokat
elsõseink. Antal Attiláné, Káré Gáborné és Varga Sándorné vezetésével remek
mûsorokat állítottak össze a gyermekek. Ezeket követõen kötötték fel a jövendõ
elsõsök szalagjaikat a Gergely ágra. Ezen a napon osztották ki negyedikeseink
Vargáné Darabos Márta és Tasi Péter vezetésével a Vesd Bele Magad mozgalom
vetõmagcsomagjait is az óvodásoknak. Elsõ osztályosaink számára a beiratkozás
2012. április 14-én, szombaton 8-12 óráig lesz a napközis épületben. A kedves
szülõket április 12-én, csütörtökön 17 órára várjuk szülõi értkezletre az óvodába.

Március 21-én, szerdán a kecskeméti központú RÉV Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat munkatársaival beszélgethettek pedagógusok, szülõk és érdeklõdõk
azokról a veszélyekrõl, amelyekkel nyolcadikosaink találkozhatnak, ha középiskolá-
ba kerülnek. A találkozó azzal a céllal jött létre, hogy a családokban legyen mód és
lehetõség beszélgetni a gyermekekkel, egymással ezekrõl a témákról. Olyan légkör
alakulhasson ki, amelyben mer és akar is kérdezni a gyermek, s bizalommal fordul-
hat kérdéseivel a szülõkhöz, pedagógusokhoz.

Beszámoló a Könyvtári Olvashow-ról

A Katona József Könyvtárral évek óta jó iskolánk kapcsolata: az álaluk szervezett
Könyvtársasjáték c. vetélkedõn minden évben sok csapatunk vett részt. Nem volt ez
másképp a  elmúlt tanév végén meghirdetett Könyvtári Olvashow nevû vetélkedõvel sem:
az alsó tagozatból közel 60 gyermek 20 csapatban oldotta meg a 3+1 forduló feladatait,
melyek a mai magyar gyermekirodalomhoz kapcsolódtak, és a játékos feladatokon
keresztül sok hagyományos és internetes dokumentummal ismertették meg a tanulókat. 

A fordulók lezárásaként 2012. február 29-én 8 tanulónk: Riczu Regina és Tóth-Péli
Anna (3. a), Heinrich Blanka és Kissebestyén Petra (3. b) Németh Dorka és Zsetkó
Dávid (4. a), Németh Anna és Tamási Krisztián (4. b) ellátogathatott Kecskemétre. Itt
megismerkedhetett a Katona József Könyvtárral, és a Szélkiáltó együttes koncertjét
hallgathatta meg, akik mai magyar költõk gyermekverseit zenésítették meg. Az ének-
lésbe a gyerekek is bekapcsolódhattak, sõt, többen – köztük Honti Dorka (4. b)
együtt is zenélhetett a zenekarral. A jókedvû éneklés után a résztvevõket, akik az
egész megyébõl érkezve megtöltötték a könyvtár elõadótermét, vendégül is látták,
sõt, ötcsillagos különbusszal repítették haza... 

Az ajándékokból az itthon maradottak is részesültek: minden versenyzõ kapott
emléklapot, malomtáblát és egy 12 lapos falinaptárat, a csapatok pedig egy irodalmi
játékkártyát is. Könyvtárunk pedig társasjátékokkal és kortárs gyermek- és ifjúsági
irodalommal ill. ismeretterjesztõ mûvekkel lett gazdagabb.

Köszönet a szervezõknek, és minden kollégának (tanító néniknek és magyar-
tanároknak), szülõnek, akik segítették és lelkesítették a versenyzõket!

Olajos Éva könyvtáros
A Tölgyfa Sporthírek a lap 9. oldalán olvasható.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldalmárcius

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA

2012. ápr. 16 hétfõ, 17 kedd 8.00 – 17.00 óra 
Beíratás helye: Új óvoda, Kiss J. u. 1/a

Beíratható: az a gyermek, aki 2012. május
31-ig betölti a harmadik életévét.
A beiratkozáshoz szükséges: 
– a szülõ személyi igazolványa, lakcímkártyája
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcím-kártyája és TAJ kártyája
– jelentkezés (óvodai nyomtatvány, mely
megtalálható a www.lakitelek.hu honlapon,
az óvoda titkárnál)

– a gyermek betegségét igazoló dokumentum,
– az étkezési térítési díj csökkentésére
jogosító dokumentum,
– amennyiben a gyermek halmozottan hátrá-
nyos helyzetû, az ezt igazoló szülõi nyilatkozat.
– amennyiben a gyermek sajátos nevelési
igényû, úgy az ezt igazoló dokumentum

A beiratkozás napján kérjük, gyermekeikkel
együtt érkezzenek az óvodába. A délelõtt
folyamán a gyerekek játszhatnak az óvodai
csoportszobákban és a játszóudvaron.
Mindenk i t  szere te t te l  vá runk .

Sütõ Lászlóné  óvodavezetõ

Tavasz van!  Tavasz van!
Gyer tek,  lássátok!

A ker tben sorba
Nyí lnak a v i rágok.

A fák zö ldü lnek,
A madarak énekelnek,
A gyerekek pedig,
Sokat  örvendeznek



LAKITELEKI    ÚJSÁG március8. oldal

A polgárõrség hírei
Szerkeszti: Török Nándor elnök

30/531-65-18
Visszatekintés az utóbbi hónapok eseményeire:

– 2011. december végén Polgárõrségünk egyik tagjának révén
tudomásunkra jutott, hogy a Vörösmarty utca egyik kovácsolt vas
utcatábláját kitörte és eltulajdonította egy lakiteleki személy. Az ügyben
rendõrségi feljelentést tett az Önkormányzat.
– 2012. január közepén a „Tisztelet az éveknek, biztonságot az
idõseknek“ program keretében 15 külterületi idõs lakosnak adomá-
nyozott a helyi Polgárõrség biztonsági riasztós ajtóéket, ami ajtónyitás
esetén meggátolja az illetéktelen behatolásokat, valamint ezzel egy
idõben riasztja a bent lévõket.
– 2012. február 17-én éjjel a szolgálatban lévõ polgárõrök észrevettek
egy földön fekvõ férfit a kapásfalusi benzinkútnál, aki egy kisteherautó
hátsó kereke elõtt feküdt. Õt a polgárõrök felébresztették, majd haza-
kísérték. (A kisteherautó éppen indulni készült, a polgárõrök éber jelen-
léte akadályozta meg a tragédiát.)
– 2012. február 20-án, a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tisztújító közgyûlésén 10 polgárõr lépett be a tûzoltó egyesületbe,
erõsítve a polgárõrség és az önkéntes tûzoltók együttmûködését.
– 2012. március 13-án késõ délután a „Szuperbringa program“
keretében – a rendõrséggel együttmûködve – a helyi polgárõrök
figyelmeztették a kivilágítatlan ke-rékpárosokat. ezen kívül ismertették,
hogyan szereljék fel a kerékpárokra a prizmákat, lámpákat, csengõt.
– 2012. március 15-én a Polgárõrség 6 tagja dísz polgárõr egyen-
ruhában vett részt a községi ünnepségen.  Az esti Hyppolit elõadás
alatt szintén teljesítettek polgárõrök szolgálatot a Mûvelõdési Ház
elõtt.
– 2012. március 21-én délelõtt a Polgárõrség 2 tagja elõadást tartott az
Ovizsaru program keretében a nagycsoportos óvodásoknak az új
óvodában. Az óvodások megismerkedhettek a polgárõrökkel, a KRESZ
táblákkal, a kerékpár illetve a kerékpáros legfontosabb felszereléseivel!
* A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl érdeklõdni lehet
Török Nándor elnöknél.
* A polgárõrök minden éjjel, saját szabadidejüket feláldozva próbálják
óvni Lakitelek bel- és külterületi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi
szórakozóhelyek környékén a közbiztonság fenntartását.
* A Polgárõrséget támogathatja adója 1%-ával is a Lakitelek
Közbizton-ságáért Alapítványon keresztül is, melynek adószáma:
18341388-1-03 Köszönjük támogatásukat!

w w w

A lovas polgárõrök is rendszeresen beszámolnak
az egyesületi tevékenységükrõl. 

(Mint tudják, a  helyi lovas polgárõrök is a saját
szabadidejükbõl áldoznak  a közbiztosnság felü-
gyelete érdekében; a saját abrakon tartott saját

lovukon teljesítenek szolgálatot, játják a külterületet.)

A múlt hónapban a rendszeres külterületi járõrszolgálat mellett, a
március 15-ei ünnepség biztosításában 8 lovas járõrünk vett részt.

Reményeink szerint a lovak jelenléte és nyerítése valamelyest a rég-
múlt történelmi idõk hangulatát idézte.  

Tisztelt lakitelekiek! A balesetek megelõzése mindannyiunk közös
érdeke, ezért az alábbi kéréssel fordulunk a közlekedésben részt
vevõkhöz. A lovasok igyekeznek minden tõlük telhetõt megtenni a biz-
tonságos közlekedésért, mivel azonban a lovak alapvetõen félõs és
ún. „menekülõ“ típusú állatok, olykor elõfordul, hogy megriadnak a for-
galomban. Ezért tisztelettel kérjük a gépjármûvel közlekedõket, hogy
lassítsanak le, amíg nem gyõzõdtek meg arról, hogy a forgalomban
részt vevõ állat nyugodtan viselkedik. 

A megbokrosodó, pánikba esett lovat lovasa nem mindig bírja az út
szélen féken tartani, ami súlyos balesethez vezethet.

Fontos a lovak elõzésekor a kellõ oldaltávolság megtartás is.
Különösen a hátulról, szinte hangtalanul érkezõ – elektromos –
kerékpároktól riadnak meg az állatok, ami az elõzést végzõ
kerékpáros testi épségét közvetlenül veszélyezteti. 

Együttmûködésüket köszönjük.
Rácz Adrienn lovas tagozatvezetõ

Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
hírei

A helyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület 2012. február 20-án
tisztújító közgyûlést tartott a
Polgármesteri Hivatal
házasságkötõ termében. A
tisztújítás alkalmával 32 új tag lépett be az egyesületbe, a
vezetõség is újjáalakult. Elnök: Madari Andor.
Parancsnok: Varga Róbert tûzoltó százados.
Parancsnok-helyettes: Kis Nándor ny. tûzoltó
fõtörzsõrmester. Vezetõség tagjai: Czakó Zoltán
(Czakó Bt.), Pusztai Róbert (Flaga Kft.), Tornyi Gyula
(Önkormányzat Településüzemeltetési Csoport).
Gazdasági vezetõ: Kis Nándorné. A közgyûlés
megköszönte a leköszönõ Anka Balázs elnök és Anka
Gyula parancsnok több évtizedes helyi tûzoltó munkáját.

Néhány mondatban bemutatjuk az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület új parancsnokát, Varga Róbertet. 1972-ben
született, azóta Lakiteleken él. Eredeti végzettsége
gázvezeték és gázkészülék szerelõ. Szakmai
elõmenetele a kecskeméti tûzoltóságnál: 1994. december
1-tõl beosztott tûzoltó, 1998. július 1-tõl szerparancsnok,
2003. január 1-tõl szolgálatparancsnok-helyettes, 2005.
július 1-tõl szolgálatparancsnok, 2007. július 1-tõl szol-
gálatparancsnok és tûzoltási és mûszaki mentési osztály-
vezetõ-helyettes, 2011. május 1-tõl képzési kiemelt
fõelõadó (a kecskeméti hivatásos tûzoltóság vonulós
állományának képzése tartozik a feladatkörébe). 2012.
április 1-tõl a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság állományában különleges mûveletirányító
szolgálatvezetõ lesz. Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület új
parancsnokának munkájához sok sikert kívánunk!

Az újonnan belépett tagok számára 40 órás
tûzvédelmi oktatást szervez az Egyesület Varga
Róbert vezetésével. Az oktatásról érdeklõdni lehet
Madari Andornál vagy Varga Róbertnél.

Az elmúlt hónap eseményei
* 2012. március 3-án avartûz volt az árpádszállási nyári

gátnál (gazégetés miatt). Az oltásban hét önkéntes
tûzoltó és a tiszakécskei tûzoltóság vett részt.

* 2012. március 7-én ismét avartûz volt a felsõalpári
iskola mellett (ismeretlen okból). Az oltásban négy önkén-
tes tûzoltó, az Önkormányzat településüzemeltetési csoport-
jának munkatársai és a tiszakécskei tûzoltók vettek részt.

* 2012. március 7-én este kéménytûz volt a Jókai Mór
utcában. A helyszínen volt két önkéntes tûzoltó és a tisza-
kécskei tûzoltóság.

* 2012. március 16-án újfent avartûz volt, ezúttal az Ugi
úti vasúti átjáró melletti területen. A tüzet két önkéntes
tûzoltó fékezte meg.

* 2012. március 19-én is avartûz volt, a Bíbic-háti
dûlõben (ismeretlen okból). A tûz átterjedt egy gyümöl-
csösre és veszélyeztetett egy tanyát is. A tüzet a
Településüzemeltetési Csoport 3 munkatársa, egy
önkéntes tûzoltó és a tiszakécskei tûzoltóság oltotta el.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a száraz idõjárás
miatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága 2012. március 5-tõl tûzgyújtási tilalmat ren-
delt el. Az országos tûzgyújtási tilalmat 2012. március 11-
tõl rendelték el. Kérjük, a tilalmi idõszakában ne
égessenek a szabadban, ugyanis a száraz idõ miatt az
avartûzhöz vagy nagyobb károkhoz vezethet!

Elérhetõségek:

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok: 30/915-52-17

KIVONULÓ SZOLGÁLAT
TÁVFELÜGYELETI REND-

SZER LAKITELEKEN

Tisztelt lakiteleki lakosok, vállalkozók !
Cégcsoportunk évtizedes múlttal rendelkezõ,

vagyonvédelemmel foglalkozó részvénytársaság,
mely egyaránt foglalkozik élõerõs õrzéssel,
riasztórendszerek telepítésével és az ezekhez
kapcsolt kivonuló szolgálat üzemeltetésével.

Lakiteleken kiépítendõ rendszerünkben a
cégünk kecskeméti diszpécser központjába
befutó riasztásra egy lakiteleki bázisról vonulna ki
kollégánk, aki így 5-10 percen belül bárhol megje-
lenhet és tisztázhatja a riasztás körülményeit,
értesítheti a rendõrséget, visszatarthatja az
elkövetõt a cselekmény helyszínén.

A szolgálatban lévõ vagyonõrünk – amennyiben
ez alaptevékenységét nem akadályozza –
közösen járõrözhetne a szolgálatban lévõ pol-
gárõrökkel, 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 ren-
delkeznek, erkölcsileg és szakmailag is megfelel-
nek az elvárásoknak.

Cégünk a távfelügyeleti rendszerbe történõ
belépés esetén kedvezményesen vállalja a rend-
szerrel összehangoltan mûködõ riasztórend-
szerek telepítését, illetve –- amennyiben ez tech-
nikailag megvalósítható – már felszerelt beren-
dezések bekötését.

Szolgáltatásunk bemutatása és az ezzel kap-
csolatosan felmerülõ kérdések megválaszolása
céljából 2012. március 30-án 1900 órai kezdettel a
Mûvelõdési Házban lakossági fórumot rendezünk,
melyen tisztelettel várunk minden érdeklõdõt.

Kérdéseiket a lakitelekkozbiz@gmail.com e-mail
címen, illetve a +36302396161-es telefonszámon
várjuk.

Figyelmüket megköszönve:         Csáky Csaba
ügyvezetõ

Vídia 2010 Security Kft.                       

Kedves Gyerekek!

Nagy-nagy szeretettel várunk benneteket
a lakiteleki Mûvelõdési Házba

2012. április 6-án, pénteken 1600 órára

Készüljünk együtt Húsvét ünnepére!

A tojás díszítésének sokféle
technikáját kipróbálhatjátok

majd, többek között a tojásgravírozást is.
Arra kérünk benneteket, hogy hozzatok maga-
tokkal néhány festeni való tojást, jókedvet és
a fantáziátokat!

Szeretettel várunk Benneteket!

Dávid Orsolya

 

 



„Minden emberi tevékenységet, amelyet a kevélység és a helytelen ön-
szeretet szüntelenül megront, Krisztus keresztje és feltámadása által kell
megtisztítani és tökéletessé tenni.“ 

(A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetû, az Egyház és a mai világ
viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciójából)

Üres a sír!
„Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert

félelem és szorongás vett rajtuk erõt.
Félelmükben senkinek sem szóltak sem-
mirõl.“ (Mk 16,8)

A feltámadás gondolata félelemmel tölti el a
tanúkat. Félelem és szorongás vett erõt az asz-
szonyokon, amikor nem találták a hullát a sír-
ban. Egy harmadnapos hulla látványára számítottak a temetõbe sietõ emberek.
Meglepetésük hatalmas volt. Nincs hulla és nincs halál. A sír üres. A pillanat egy-
szeri és megismételhetetlen. Az emberek megölték az Emberfiát, de hullája
mégsem fekszik a sírban. A feltámadás Isten igazi hatalmáról tesz tanúságot.

„Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk
erõt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmirõl.“ (Mk 16,8)

A sír üres. Kezdetben senki nem akarja elhinni. 2000 éven keresztül tartott ez a
meglepetés. Az emberiség történelme új kezdet elé néz. Isten benyúlt a történelem-
be és feltámasztotta Fiát, a megtestesültet. A halál átértelmezõdik. A kicsi-
nyességeibe süllyedt ember egy kézmozdulattal megölette, hisz zavarta a politikai
konstellációt, a békés rabszolga-sorsot, értelmetlen dolgokat fecsegett és még egy
jó felkelés megszervezésére sem lehetett felhasználni. Tehát jobb, ha meghal. És
meghalt. Kegyetlen körülmények között vették el az életét. Három nappal ezelõtt...
Most ott áll a sír üresen.

Isten az ember számára eléggé érthetetlen logikát közöl. Az élet csak akkor ér
valamit, ha nem megalkuvások sorozatával telítõdik; ha nem emberi korlátok
diadalmával van teli; ha nem a kapzsiság, hatalomvágy, féltékenység, bosszúvágy
ördögi céljai vannak kitûzve az egyén zászlajára. A megváltás az élet és a feltá-
madás egésze. A megváltott lét már itt a földön kezdetét veszi.

A megváltás logikája a történelem fergetegében eléggé elhomályosult. Pedig az
Emberfia azért jött el, hogy „életük legyen, és bõségben legyen“.

( Forrás: Virtuális plébánia Szakács Ferenc Sándor )

Juhász Gyula:  Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: gyõzelem az elmúláson.

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

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

HITTANVERSENY
2012. március 3-án, szombaton rendeztük meg

Lakiteleken az egyházmegyei hittanverseny espereskerületi
fordulóját. Idei témáink: 5-6. osztályosoknak Szent Márk
evangéliuma, 7-8. osztályosoknak Szent Márk evangéliuma
és a szentmise katekézise, a középiskolásoknak pedig az
eddigieken túl a Katekizmus alapján az egyház öt parancsa.

A megmérettetésen jakabszállási, hetényegyházi, nyár-
lõrinci, tiszakécskei és lakiteleki gyermekek vettek részt, a
hitoktatókkal együtt közel hetvenen voltunk. A kecskeméti Fõplébánia hitoktatói által
összeállított feladatlapok kitöltése után kiderült, hogy diákjaink remekül megállták
helyüket a versenyen. 

Eredményeink: 5-6. osztály: 

egyéni:  1. Boros Eliza
csapat:  1. Szent Szív csapat: Baranyi Eszter, Rozsnyói Réka, Csíkos Tamás
3. ARMINO csapat: Kalló Arnold, Nagy Mihály, Soltész Norbert
8. Szentháromság csapat: Harabula Patrik, Gencsi Roland, Salánki Zsolt

7-8. osztály

egyéni:  1. Rozsnyói Ákos
2. Horváth Károly

csapat:  1. Három királyok csapat: Baranyi Dániel, Csíkos Lõrinc, Sánta Márton

középiskola egyéni:
1. Rozsnyói Katalin

Az elsõ helyezettek képviselik az espereskerület Kecskemét környéki
plébániáit a Kecelen, április 14-én rendezendõ döntõben. Sok sikert kívánunk!

Köszönjük Ferenc atya, a hitoktatók és minden kedves vendéglátásban
segédkezõ testvér nagylelkûségét!

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

„Ezt a napot az Úr adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta!“ ( Zs.:117,24 )

LAKITELEKI    ÚJSÁG 9. oldalmárcius

Hétfõ            este         7 óra
Kedd             este          7 óra
Szerda          reggel       8 óra
Csütörtök      este         7 óra

Péntek            este       7 óra
Szombat         este       7 óra
Vasárnap        reggel     8 óra

és este   6 óra

A húsvéti szent három nap szertartásai: 

Április 5. Nagycsütörtök: esti mise az utolsó vacsora emlékére: 
19 órakor.

Április 6. Nagypéntek: Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.

Április 7. Nagyszombat: Nagyszombaton az Egyház Urunk sír-
jánál idõzik, az õ szenvedésérõl és haláláról elmélkedik. A szentáldozás
ezen a napon csak mint szent útravaló szolgáltatható ki.
A nagyszombati liturgia ezen a napon 19 órakor kezdõdik. 
Utána föltámadási körmenet.

 ÁPRILIS 8. HÚSVÉTVASÁRNAP: JÉZUS FELTÁMADÁSA:

Szentmisék: 8 és 18 órakor.

 Április 9. húsvéthétfõ: szentmise reggel 8 órakor.

A föltámadt Krisztus békéje 
legyen mindannyiunkkal!

A szentmisék rendje Nyári idõszámítás szerint:



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

„Hadd zengje Krisztust énekünk, Ki sírból feltámadt nekünk! Hallelújah!“
(Ref. ének 356,5.v.)

LAKITELEKI    ÚJSÁG10. oldal március

VIRÁGVASÁRNAP

A  Nagyhét, a közelgõ Húsvét  nyitányaként felhangzik
ajkunkon a virágvasárnapi ének: „A nagy Király jön:
Hozsánna! Hozsánna!“ (331. dics.) 

A prófétai jövendölés immár bétölt: „Örülj nagyon Sion
leánya, mert jön néked a te Királyod…“ (Zak 9,9.), s
máig átzeng a lelkeken: „Légyen dicsõség
Királyunknak most és mindörökké!“(182.dics.)

A mindenség Királya a te szívednek, személyes életed-
nek is  Ura és Királya akar lenni.  Dícsérd Õt mint
Megváltódat és Üdvözítõdet.  

Légy engedelmes, alázatosan, hittel és szentlelkesen
szolgáló gyermeke a mai világban.

NAGYPÉNTEK

„Mind, ami kín s ütés ért, / Magam hoztam Reád;
Uram, e szenvedésért / Lelkemben ég a vád.
Feddõ szót érdemelve / Itt állok én szegény,
S kérlek, Lelked kegyelme / Sugározzék felém.“
(341. dics. 3.v.)

A nagypénteki kereszt újra meg újra arra hív, hogy
„Nézzünk föl Jézus Krisztusra…aki az elõtte levõ
öröm helyett – a gyalázattal nem törõdve – vállalta a
keresztet…“ (Zsid 12,2.) "Aki bûneinket maga vitte föl
testében a fára, hogy meghalván a bûnnek, az igazság-
nak éljünk: az Õ sebei által gyógyultatok meg." (1Pt
2,24.)

Máig ezért áll a kereszt.  Bízvást hisszük: egyedül  Reá
tekintve „gyógyulást reménylek“ (342,2), kinek
megváltó halála által  „vegyek erõt keresztedbõl, / És
végbúcsút bûneimtõl“ (342,5).

Gyere, Testvér a kereszt  Krisztusához és egyszívvel
énekeljük: „Jézus, engedd Hozzád térnem, / Veled
halnom, Veled élnem!“ (342. refr.)

„Mert úgy határoztam, hogy nem akarok közöttetek
tudni másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig
mint megfeszítettrõl!“ (1Kor 2,2.)

HÚSVÉT 

„Él a Krisztus, mert feltámadott, 
A síron gyõzedelmet vett az élet.
Életünk van Jézus által, 
Õ a gyõztes Úr, 
Halála  bûnbocsánat és örök élet!“

(Domján János-Liszt Ferenc:  Él a Krisztus!)

Húsvét hajnalán a sírhoz sietõ asszonyokat  Isten
angyali küldöttei ezekkel a szavakkal fogadják: „Mit
keresitek a holtak között az élõt? Nincsen itt, hanem
feltámadott!“(Lk 24,5-6.)  

Ez  a csoda és szent titok, hitben megtapasztalt öröm
ihlette Bátori István református lelkészt,  a Gömöri egy-
házmegye esperesét (1749-1833) e szép húsvéti ének
megírására: „Örvendezzetek egek, Ti is földi
seregek! Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek,
Mert Urunk feltámadott, Nékünk életet adott. –
Cselekedd Szentlelkeddel, Végtelen érdemeddel,
Hogy új életet éljünk, Végre porból felkeljünk örök,
nagy boldogságra És halhatatlanságra.“ (348. dics. 1.
és 5. v.)
Mai idõnkben különös aktualitása van a húsvéti üzenet-
nek:  a halálból feltámadott és élõ Jézus Krisztus tudhat
minket –  földhöz tapadt, porban, az emberlét
mélységeiben, lelki halálban vergõdõket – ,új és boldog
életre feltámasztani; „halála és feltámadása drága
érdemeiben, édes gyümölcseiben“ (348,4)
részesíteni, hogy mostantól  „éltem folyjék szen-
tebben“ (347,5), s hogy  az apostollal valljuk: 
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki

sem hal meg önmagának:  mert ha élünk, az Úrnak
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát
akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert
Krisztus azért halt meg, és azért támadott fel, hogy
mind holtakon, mind élõkön uralkodjék.“ (Rm 14,7-9.)

„Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott;
Örvendezzünk, vígadjunk, 
Krisztus lett a vígaszunk: Hallelújah!
Ha Õ fel nem támad, 
Nincs többé bûnbocsánat,
DE ÉL, ezért szent nevét, 
Zengjük Õ dicséretét,  Hallelújah!
Hallelújah! Hallelújah! Hallelújah!
Örvendezzünk, vígadjunk, 
Krisztus lett a vígaszunk.  Hallelújah!“

(185. dics.)

Ady Endre: 
A szép Húsvét

Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad. 
Miért tudjon Õ az embervérrõl,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül? 
Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek õsi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad. 
Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörûbb ennél?

HÚSVÉTI  ÜNNEPKÖR  
ISTENTISZTELETI  RENDJE:

2012. április 1. BÖJT 6. vas. – VIRÁGVASÁRNAP
Jézus Krisztus Királyi bevonulása Jeruzsálembe

8-kor Tiszaalpár
9-kor  Lakitelek
11-kor  Nyárlõrinc

2012. április 4.  szerda
10-kor Idõsek Otthona Lakitelek
14,30-kor    Tavirózsa (Tiszaalpár)

2012. április 5-6-7. Bûnbánati, úrv. elõkészítõ esték
17-kor Nyárlõrinc
18-kor Lakitelek

2012. április 6. NAGYPÉNTEK
Jézus Krisztus kereszthalálának napja

9-kor Lakitelek
11-kor Nyárlõrinc

2012. április 8. HÚSVÉT  vasárnapja
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe

9-kor Lakitelek
11-kor Nyárlõrinc
15-kor Tiszaalpár

2012. április 9. HÚSVÉT hétfõ
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe

9-kor  Lakitelek
11-kor Nyárlõrinc

(MINDKÉT ÜNNEPNAPON ÚRVACSORAOSZTÁS)

2012. április 29. KONFIRMÁCIÓ
9-kor L A K I T E L E K

(K ikérdezés+Val lástéte l+Úrvacsora)
11-kor Nyárlõrinc

Áldott és békés Húsvétot kívá-
nunk minden kedves

Testvérünknek
a feltámadott és élõ 

Jézus Krisztus szavaival:
„BÉKESSÉG NÉKTEK“! 

(Jn 20,19.)

Tájékoztatás

Kérjük kedves  református Testvéreinket, hogy a
Húsvét utáni hétvége napjain juttassák el  az össze-
gyûjtött  fém- és papirhulladékot  Tubak Jánosékhoz.

Ezzel hozzájárulnak gyermekeink nyári táboroz-
tatásához. 

Köszönjük a segítséget.
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SZEMÉT és szemetelõ...
Szerencsére egyre többen vannak

már közöttünk olyanok, akik tollat fog-
nak, hogy tegyünk valamit a szeme-
telõk ellen! Iszonyatosak az utak
mentei! Rettenetes látvány fogad
bármerre megyünk! Úton-útfélet az
emberi nemtörõdömség, gaztett jelei-
vel kell szembesülnünk. Ám mindad-
dig, amíg félnie kell annak, aki jobb
esetben feljelenti a rendszám alapján
a „zsákos“ embert, addig nem lesz
megoldás! Mert elõször a fejekben
kell rendben lennie!!! Mégpedig
annak az alaknak a fejében, aki elin-
dul az erdõszélre azzal a szándékkal,
hogy ott kipakolja a mocskát! 

Autóalkatrészeket, hûtõt, tv-t és
egyéb házi felesleget – felsorolni is
sok –, hogy miféléket dobálnak ki
az erdõbe! MEGOLDOTT A KÖTE-
L E Z Õ S Z E M É T S Z Á L L Í T Á S ;
hetente egy alkalommal elviszik!! 

VAN INGYENES, házaktól elszállí-
tott LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ! Akkor
erre mi szükség is van????

Nem bír  várni egy hetet a szelektált
lom a portán? Ennyire csípi a szemét a
zsák látványa a saját területén? 

Akkor nagyon kérem, menjen el akár
a Makai dülõbe, vagy akármelyik  másik
erdei úton, és nézzen szét, mit tesznek
a hozzá hasonló lelkiismeretlenekkel
egyetemben! Felháborító! Aljas cse-
lekedet! BÜNTETENDÕ környezet-
károsítás! (A horgászok is elgondolkod-
hatnak, mit is hagynak ott a parton!)

Mellékeljük az Erdõ fohászát, mely-
ben könyörög a fás terület egy kis irga-
lomért! De azt hiszem, az ilyen
alakokat ez sem hatja meg!

Nagyon jó lenne, ha mindenkiben
meglenne a bátorság, s jelentené a
körterületfelügyelõnek, hogy milyen
rendszámú kocsiból dobták ki a cuccot,
vagy milyen egyéb járgánnyal mentek
ki az erdõbe e célból õk és õk...!

AZ ERDÕ FOHÁSZA
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne
emelj rám kezet! 
Én vagyok tûzhelyed melege
hideg, téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos
fedele, amelynek árnyékába
menekülsz a tûzõ nap elõl, és
gyümölcsöm oltja szomjúságodat.
Én vagyok a gerenda, amely háza-
dat tartja, 
Én vagyok asztalod lapja, én vagyok
az ágy, amelyben fekszel, a deszka,
amelybõl csónakodat építed.
Én vagyok házad ajtaja, bölcsõd
fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem, hall-
gasd meg a kérésemet: – Ne bánts!

Cz.E.

A VÍZ VILÁGNAPJA …

Március 23-án, verõfényes nap-
sütésben egy iskolás gyerekcso-
porttól volt hangos a Holt-ág melletti
part és az erdõ. Kerékpárosok
hosszú sora érkezett a csónakköl-
csönzõ elé, a legidõsebbekbõl álló
napközis csoport Nádudvariné
Révész Dóra és Márti néni
vezetésével. Ugyanis a víz világnap-
ja alkalmából szerveztek ide
ingyenes programokat az ideláto-
gatóknak az idegenforgalomért
felelõs vezetõk. (Czinege Orsolya)

Dávid Orsi, a mûvelõdési ház
vezetõje és Novák Kriszta, a csó-
nakkölcsönzõs néni kedvesen
fogadott bennünket. Csatakiáltással
köszöntöttük õket.

A vadkacsák etetése után szem-
tanúja volt a gyerekcsapat egy
horgászszerencsének is. Egy
méretes csuka akadt horogra éppen
ottlétünkkor. Aztán következett a
„Csukázás“, a vízparti fogócska.
Majd a legnagyobb élmény a csó-
nakázás a kanyaron túlra is. Az
ébredõ természet szépsége, a
madárvilág és a vízhangjai mellett
szép népdalokat énekeltek a csó-
nakban ülõk. 

„Tavaszi szél vizet áraszt…“ –hal-
latszott már messzirõl. Jót beszél-
gettek a csónakot vezetõ felnõt-
tekkel. Az evezés tanulása után,
még egy kis evezõs versenyre is sor
került. Amíg a többiek csónakáztak,
a várakozó fiúk focizni mentek a
füves pályára, a lányok pedig célba
dobáltak. Aztán irány a kilátó! 

Végül a „kincsvadászat“
következett az erdõben. A „móku-
sok“ ellopták a pingponglabdákat.
Sõt egy evezõ is „eltûnt“. Volt nagy
keresés az avarban , a fák tövében
és az odvakban! Hallottuk a
fakopáncs és más madarak hangját.
A víz felõl a csobbanások jelezték,
hogy „ablás“ történt a halaknál.
Találtunk egy aranyos levelibékát is,
de elengedtük, hisz védett állat.
Sajnos szemét is akadt, pedig szor-
galmas kezek már gyûjtötték elõzõ
nap is. 

A hazaindulás elõtt vígan falatoz-
tunk a tiszta levegõn. Csak vizet
ittunk az uzsonna mellé, otthonról is
azt hoztunk. Mit is ihatnánk a víz
világnapja tiszteletére?! A tiszaugi
lányosztálytársaink tegnap délután
még artézi vizet is kerestek erre a
kirándulásra. Mások is lemondták
az otthoni programokat a kirándulás
kedvéért. Olyan is akadt, aki elõzõ-
nap még késõ este is ellenõrizte a
biciklijét, hogy biztos eljöhessen
vele. De azt mondták, megérte!

V.Darabos Márta

A TÖLGYFA SPORTEGYESÜLET
BIRKÓZÓINAK HÍREI

Elsõ ízben rendeztek versenyt a felújított
Lajosmizse Sportcsarnokban 2012. 03. 10-
én. A versenyen 11 egyesület 92 indulója
vett részt.
Eredményeink:

I. helyezett    32 kg- os súlycsoportban
Soltész Norbert

II. helyezett     50 kg-os súlycsoportban
Cseh János

IV. helyezett   46 kg-os súlycsoportban
Dakó Adrián

Ünnepélyes megnyitóval kezdõdött már-
cius 15-én Kiskõrösön a XI. „PETÕFI
KUPA“ elnevezésû nemzetközi diák,
serdülõ verseny. 19 egyesület 173 induló
mérte össze képességét.

Eredmények:
II. helyezést ért el 29 kg -os súlycsoportban

Tamási Krisztián
III. helyezést ért el 54 kg-os súlycsoportban

Cseh János

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk
a versenyzõknek és felkészítõjüknek Balla
Attilának. Szeretettel várjuk edzéseinkre a
birkózás iránt érdeklõdõ fiatalokat hét-
fõnként és szerdánként fél ötkor az iskola
tornatermébe!

AJÁNLATUNK
Elõfizetõi kör
Megújuló és választható menüsor
Házias ízek

Baráti, családi rendezvényre, igény szerint
összeállítjuk, elkészítjük és a megbeszélt,
idõre leszállítjuk a megrendelt ételt.

Bográcsos kitelepülést vállalunk
MENÜ-fõzés a hét minden napján. 

Elõfizetett menü: 660.- Ft
Házhoz szállítás: házhoz szállítással az
elõfizetett menü 730.- Ft
Napi menü: minden nap 12 és 13 óra között,
elõrendelés nélkül is van ebédvásárlásra
lehetõség 730 Ft-os áron.
Zóna adag: 520.- Ft-os áron, házhoz szállít-
va: 590.- Ft

BALLAGÁSI AJÁNLAT!
Igény szerint összeállítjuk, elkészítjük
és a megbeszélt idõre, házhoz szállítjuk
a ballagási ebédet vagy vacsorát.

Készséggel várjuk érdeklõdésüket,
megrendeléseiket.

Tóthné Balla Mária ügyvezetõ 

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 104. 

Tel. / Fax: 76/449-001 

http://lakikonyha.wordpress.com/ 

lakikonyha@lakitelek.hu 
Mobil tel.:0630/414 0089 

Megújult a fogorvosi rendelõ!
A labor helyén, nagyobb helyiségben, az általános beteg emberektõl leválasztott, külön

„váróteremmel“ várja pácienseit egy ideje Dr. Németh László fogorvos és felesége, aki
asszisztensként dolgozik mellette.

Már a váróba lépve elcsodálkozik a belépõ a meleg színekkel kifestett falakon. Csakúgy
kellemes meglepetés a kulturált mellékhelyiség is. A kezelõben – összhangban a bútorokkal
– színes fali csempékkel, falfestéssel, függönyökkel tették hangulatosabbá a légkört. Az
ember még az esetleges fájdalmáról is elfeledkezik, ha meglátja e örömteli változást. 

A rendelõ az önkormány-
zat tulajdona, nem keveset
költöttek õk sem a rendelõ
kialakítására, burkolására.
De legalább annyit, vagy
kicsit többet is áldozott rá a
doktor úr családja. Kétkezi
munkájukkal és jelentõs
anyagi áldozattal lett ilyen
szép Lakitelek új fogorvosi
rendelõje. Vigyázzunk rá!
És köszönet érte!         VDM

REJTVÉNYFEJTÕ
VERSENY LESZ! 

Április 21-én 1400 órakor rejtvényfejtõ
verseny kezdõdik a mûvelõdési házban
– különféle kategóriákban!
GYERMEK (10-14 évig, 14-
18 évig) és FELNÕTT
korosztályban.
Hagyományos rejtvényfejtés, skan-

dináv, szóbeírós; valamint egy választ-
ható szuper kategória: rejtvénykészítés.
Nevezés: a Fotóboltban, tel.: 548-040;
70/583-3006, czinege.edit@gmail.com,
és személyesen, ill. a mûvházban
ezeken az elérhetõségeken

TAVASZNYITÓ BOLHAPIAC
LAKITELEKEN – március 31-én,
szombaton 900-1200 óráig
Ha sok a lom a padláson, vagy nem
férsz a garázsban a sok megunt vagy
nem használt holmitól (könyvek, babaruha, szer-
számok, mûszaki cikkek, játékok, sportsz-
erek, hangszerek, gyûjtemények…..)
gyere és hozd el a Mûvelõdési Ház elõtti
térre,ahol megszabadulhatsz tõlük mások
örömére, elcserélheted õket vagy „pár forintért“ elad-
hatod. A bolhapiaci helyár teljesen ingyenes. 

Érd. a 06/76/449-034 és a06/70/931-7886-os tele-
fonszámokon, illetve a muvhaz@lakitelek.hu 
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2012. március 21-én a Népfõiskolán a Katolikus
Paptalálkozó keretében Mons. Alberto Bottari de
Castello apostoli nuncius úr megáldotta Apor Vilmos
mellszobrát.

M E G H Í V Ó
A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány

szeretettel meghívja  Önt  és kedves
családját, ismerõseit  a Népfõiskola
Kölcsey házába (Lakitelek, Felsõalpár 3.)

2012. április 29-én, vasárnap 1100 órára 

a Burg Kastl emlékgyûjtemény állandó kiállításának
megnyitó ünnepségére.

Burg Kastl- Magyar Gimnázium  (1957-2006)

Az 1948-ban alapított Magyar Iskolaegyesület
(Ungarischer Schulverein e.V.) a bajorországi Kastl község-
ben 1957-ben hozta létre az egyetlen nyugat-európai
nemzetközi magyar gimnáziumot. Ebben a gimnáziumban
öt kontinens 22 országából tanultak magyar származású
vagy a magyarsághoz valamilyen módon kötõdõ diákok. A
német állami és egyházi pénzügyi támogatások mellett a
kastli Magyar Gimnázium a diaszpórában élõ magyarság
áldozatkész pénzügyi és tárgyi adományai révén válhatott
egy olyan iskolává, ahol a Nyugat-Európában élõ magyar
származású diákok százai, összességében három generá-
ciója juthatott bajor érettségihez. A mindenhonnan érkezõ
magyar adományok márka százezreibõl épült az új oktatási
és kollégiumi épületszárny és a leánykollégium eleje.   A
Magyar Iskolabizottság nemzetközi iskolájával a falu leg-
nagyobb munkáltatója volt. Diákjaink, szüleik és az iskola
által teremtett idegenforgalom jelentõs bevételhez juttatta a
falu vállalkozóit. A magyarság bajorországi gimnáziuma a
kommunista diktatúra hatalomrajutása, illetve az 1956-os
forradalom leverése után emigrációba kényszerült magya-
rok és az õket befogadó bajorok és a német szövetségi
állam összefogásával jöhetett létre. Fél évszázad óta a
világ számos országában élõ magyar családok gyermekei
és a magyar kultúra iránt érdeklõdõ különbözõ nemzetiségû
diákok tanultak együtt ebben az oktatási intézményben,
amely az egyetlen nyugat-európai magyar alapítású gim-
názium. Olyan intézmény, amelyben nem csupán oktattak,
hanem emellett mindig a magyar érdekeket szolgáló kul-
turális-diplomáciai feladatokat is elláttak. Burg Kastl 2006-
ban bezárta kapuit. 

A Gimnázium 2010-ben megkapta a Magyar Örökség
díjat.

BEREGSZÁSZTÓL A VERECKEI-SZOROSIG  
KIRÁNDULÁS KÁRPÁTALJÁRA 2012. május 31 – június 3.

Lakitelek Önkormányzata kirándulást szervez Kárpátaljára.

Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal. 
Szállás: Vendégszeretõ magyar családoknál testvér-településün-
kön, Mezõgecsén.
Ellátás: tájjellegû, bõséges reggeli, ebéd és vacsora.
Az út során utaskísérõ, Kárpátalján helyi idegenvezetõ lesz a csoporttal.

1. nap: Indulás 8.00 órakor a lakiteleki Mûvelõdési Háztól. 
A beregsurányi határátkelés után, megismerkedünk Beregszásszal.
Megtekintjük a római katolikus templomot (XV.sz. eleje, gót stílus), a
Bethlen-Rákóczi kastélyt (XVII. sz.), az egykori vármegyeházát, egykori
törvényszék épületét, úri kaszinót és a volt Oroszlán-szállót. Sétánk
során megnézzük Szent István, Petõfi Sándor, Illyés Gyula szobrait,
valamint a Beregvidéki Múzeumot. Estére megérkezünk Mezõgecsére,
elfoglaljuk szállásunkat és megvacsorázunk vendéglátóinknál. 

2. nap: Reggeli után utazás Munkácsra: látogatás Zrínyi Ilona és II.
Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált várba. A vár valamint a történel-
mi- és néprajzi múzeum megtekintése. A belvárosi séta során felker-
essük a Rákóczi kastélyt, a történelmi városházát és a XIV. szdi Szent
Mihály kápolnát. Utunk koronája: Verecke. Megérkezünk a Vereckei-
hágóra (841 m), ahol a honfoglalók Árpád vezetésével elõször léptek az
új haza földjére. Elsétálunk a már több alkalommal megrongált millecen-
tenáriumi emlékmûhöz, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a Keleti-
Beszkidekre és a Borzsa havasokra. Napunk befejezéseképp
Kárpátalja legszebb mûemlékei közül megtekintjük Beregváron az 1890-
1895 között épült Schönborn-kastélyt.Vissza a szálláshelyre, vacsora,
majd borkóstoló a helyi borokból.

3. nap: Reggeli után Nagymuzsaly felé indulunk, ahol megtekintjük a
templomromot. Következõ úti cél Bene-református és katolikus temp-
lomok. Csetfalván a XV. században épült gótikus, kazettás men-
nyezetû templomot és a haranglábat nézzük meg. Tiszaújlakon a
turulmadaras kuruc emlékmû megtekintése, majd Nagyszõlõs
nevezetességei következnek: római katolikus templom (XIV.sz),
Ferences kolostor és templom (XVIII.sz.), történelmi vármegyeháza
épülete és a XVII. században épült Perényi-kastély. Megtekintjük a
huszti várrom „düledékeit“, ahonnan remek kilátás nyílik a mára-
marosi medence bejáratára, a Borzsa-havasokra, a Nagyszõlõsi- és
Avas-hegységre. 
Megismerkedünk az izai kosárfonással, megállunk a Kamionka-gerin-
cen , majd Alsószinevéren. A Talabor szurdokvölgye és az Árpád-vonal
bunkerei után célunk Felsõszinevér, sétát teszünk a Szineviri tó körül,
amely 981 m magasan található. Este vendéglátóinknál vacsorázunk.

4. nap: Reggeli után elköszönünk vendéglátóinktól, majd Nevicke felé
indulunk. Rövid megálló következik az Ung völgyében, megtekintjük a
nevickei vár romjait majd tovább utazunk Kárpátalja fõvárosába,
Ungvárra. A belvárosi séta során ellátogatunk a Drugeth várba, vár-
múzeumba, szabadtéri néprajzi múzeumba. Megtekintjük az egykori
vármegyeházát, és zsinagógát, valamint az ungvári görög katolikus
székesegyházat és püspöki palotát. Az ungvári séta után hazaindu-
lunk. Várható megérkezés az esti, ill. késõ esti órákban.

A várható részvételi díj a jelentkezõk számától függõen:
36-41.000,- Ft/fõ. (Min. 30, max. 50 fõvel számolva.) Az ár tartalmazza
az utazás költségét, a szállást teljes ellátással, valamint az idegen-
vezetést. Továbbá tartalmazza a járulékos költségeket is, mint pl. a
búcsúest költségét, a borkóstolót, a belépõk árát és az utasbiztosítást. 

Fontos! Az utazáshoz érvényes útlevéllel kell rendelkeznie!

Részvételi szándékát 2012. április 20-ig, 10.000,-Ft elõleg
befizetésével jelezze Dávid Orsolyánál a Mûvelõdési Házban. 
További információ a 06/70/931-7886-os telefonszámon.

Helyzetjelentés 
Tubak Róberttõl

A felkészülésemben az alapozó
idõszak lezárult, az elmúlt pár hónap-
ban rengeteget dolgoztam, hogy a
nyáron a legjobb teljesítményt tudjam
kihozni magamból és elérjem az álta-
lam kitûzött célokat.

Nagyon jó állapotban érzem magam
mind fizikailag, mind szellemileg. Az
edzés során elért eredményeim is jó
elõjelekkel kecsegtetnek. 

A felkészülés során 
a következõ versenyeken fogok 

részt venni biztosan:

w 2012. március 24., Dudince: 
50 km-es bajnokság. A célom a bajnoki
cím megvédése és az olimpiai szintidõ
elérése.
w 2012. április 15., Békéscsaba:
20 km-es bajnokság. A célom az elsõ,
vagy a második helyezés elérése.
w 2012. április 21., Podebrady:
20 km-es nemzetközi verseny. Ha addig
elérem 50 km-en a kitûzött céljaimat,
akkor megpróbálom 20 km-en is tel-
jesíteni az olimpiai szintidõt.
w 2012. május 12-13., Oroszország,
Saransk VK: 50 km-es verseny.

Köszönök a Lakiteleki 
Népfõiskolának minden 
segítséget, amivel támo-

gatják a felkészülésem. 
Kimondhatatlan, és 

leírhatatlan, amit értem 
tettek, és tesznek!

Köszönöm a Családomnak és Édes-
anyámnak is, amit értem tesznek!

A héten remélem sikerül elérni a
céljaimat és kiváló hírrel szolgál-

hatok majd a lakiteleki lakosok
számára, vagyis 

„ L A K I T E L E K N E K  L E S Z
O L I M P I K O N JA  2 0 12 - B E N  

LO N D O N B A N ! “
Lakitelek, 2012. március 19.

Üdvözlettel: Tubak Róbert

Szeretettel
üdvözlök min-
denkit a 2012-

es olimpiai
évben! 
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Hálás szívvel mondok köszönetet Erki Marikának, a
Mákvirág Galériánk tulajdonosának, hogy eljött
velem Bajára, s megnyitotta a TÛNÕDÉS címmel
rendezett kerámiakiállításomat. Sõt, errõl még –
zavarba ejtõ módon – ezt az írást is elküldte, hogy
feltétlenül közöljük! Megoszjuk az örömöt Önökkel,
Olvasókkal, hiszen már-már egy nagy család
vagyunk. S az öröm akkor igazán öröm, ha van kivel
megosztani...                                       Czinege Edit

LEGENDÁRIUM – Régi beszélgetés Anti bácsival (2. rész)

Folytatjuk az 1996-ban készült interjút a most kitüntetett 
Közbiztonsági díjas (postumus) néhai zászlósunkkal:

– Hallhatnánk még néhány „esetrõl“?
– Még lovasrendõr voltam, Nyárlõrincre mentünk át Kecskés Lászlóval. Szikes részen halad-
tunk. Az idõ is kellemes volt, jó féllábszárig ért a talajvíz. A Iovam a fogát összeszorította, a
zablát megharapta, nem tudtam irányítani. Azt hittem, hogy inni akart, mert lehajolt. De már
dõlt is el. A csizmám megmerült, és megrúgtam a lovat. Erre átfordult a másik oldalára. A
nyereg csupa saras lett. Kecskés ott tapsikolt, meg nevetett távolabb. Megindult a Iovam a
másik után, én meg bandukoltam a vízben utána. Egy tanyára mentem be lemosni a nyer-
get, a ruhámat kicsavarni.
– A közlekedés modernizálódása Anti bácsi szeme elõtt fejlõdött, részese volt.
– Amikor lóháton jártam, minden más volt. Sokszor voltam magam is, sokan cserélõdtek mel-
lõlem a társak. 1966-85-ig a közlekedésrendészetnél voltam. 9 munkatársam volt ez idõ alatt.
Meg volt határozva, hogy hánytól hány óráig hol kell állni és ellenõrizni, az õrsrõl kaptuk az
utasításokat. Amikor biciklivel jártam, akkor sokan segítettek, mert bárhol történt valami, rögtön
mondták, jöttek, értesítettek. Nem volt ilyen rengeteg bûnügy. Ma mindent feltörnek, elrabolnak,
ölnek. Akkoriban, ha egy biciklisnek mondtam, hogy másnap mutassa be a biciklit, hogy fel-
szerelte lámpával, jött és bemutatta. Ha nem találtak, a feleségemhez vitték a presszóhoz és
mondták, hogy tessék megmondani, hogy megvan a bicikli fel-szerelése. (Persze volt, aki átvá-
gott, mert nem azt a biciklit mutatta be, amivel elkaptam!)

Amikor motorral jártam, már könnyebb volt. Ha olyan eset volt, hogy be kellett vinni a börtönbe
valakit, bizony nem volt mit tenni, felültettem hátulra, és bemotoroztunk a kecskeméti börtönbe.
Kapásfalunál megkopogtatta a hátam, hogy Anti bácsi, álljunk már meg a boltnál, vegyünk már
egy pár pakli cigarettát, mert jó pár napot bent kell lenni. Megálltam, bevásárolt, fölült vissza,
aztán mentünk tovább.

Egyszer a 44-es úton ellenõriztem. Egy autóst megbüntettem 200 Ft-ra. Nem tudtam visz-
szaadni az 500-asból, mondtam, hogy a Sütõ-kocsmában váltassa fel. Akkor jött be a fém
100-as. A váltásnál a fickó mondta, hogy fémtízesben kéri a pénzt, mert a rendõrnek kell
adnia, hadd húzza félre! (Ezt késõbb tudtam meg!)

Vannak mulatságos, szomorú, elgondolkodtató történetek is. A tésztás betörõ érdekes eset.
A 80-as évek elején 75 víkendházba tört be valaki sorozatosan, mindenütt tésztát fõzött, melyet
lekvárral, vagy zsírral elfogyasztott az éj leple alatt. Szeretett olvasni. A talált könyvvel kiment a
szárkúpokba, egész nap olvasgatott, éjjel újra ment valahova „fõzni“. Csáki Ferenccel kaptuk eI
egy éjszaka, éppen a felfeszített ajtón mászott be. A két Iába között volt még az ajtó. Mi aztán
bevittük... Másik eset, amikor két 12 éves forma gyerek egy víkendházba betört, az olajkály-
hában papírral tüzeltek, keménytarhonyát fõztek, majd az ebéd után vandál módon mindent
tönkretettek. Majd összefogdosták a padláson levõ galambokat, és a lakásba csukták.
Szekrénybe, WC-csészébe, mindenhova. Amit a gyerekek nem, a galambok tönkretettek a
bezártságban.
– Került-e Anti bácsi veszélyes helyzetbe?
– Nem, sose. Pedig volt, hogy verekedõ bandához kellett kimennem. Csak egynek adtam
egyet a többi elszaladt. Volt, hogy papuccsal vertem meg egy bandavezért. Akkor a rendõrsé-
gi épületben laktunk. BáI volt, éjjel verekedtek. Pizsamában, papucsban kimentem az útra. A
verekedõs meg pont felém szaladt. Levettem a papucsot, adtam vele.
– Anti bácsi  termete egyfajta tekintélyt adott...
– Moziba jártak sokan és – még most is úgy van – , az úttesten mentek. Én meg úgy
csináltam, mintha észre sem vettem volna, közéjük mentem biciklivel. Nem kellett nekik
semmit sem mondanom. Mire visszanéztem, mind a járdán volt!
– Még a 94 éves idõs bácsi is úgy köszön, hogy erõt, egészséget, Anti bácsi!
– Egyszer hívattak a postára, hogy van itt egy ember, aki táviratot akar feladni, minden-
féle nyelven gagyarász, összevissza irkál. Még be sem értem, a koma kint volt az utcán.
Segítséggel utolértem. „Anti bácsi, Anti bácsi, ne bántson, én vagyok“... „Az anyád erre,
meg arra, te csavargó, az elõbb még magyarul sem tudtál!“ Egy csavargó volt, aki sok
motort lopott. Máskor meg jött egy asszony sírva, a fején lógott a fõtt tészta. A férje a
fejére borította a levest, mert nem ízlett neki. Egy kolbászdarab a zsebében, szeren-
csétlenül nézett ki. Kimentünk az emberért. Beleakadt a lábam, mert nem akart kijönni.
Megfogtam a faránál a nadrágot. A nadrág egy kicsit felcsúszott, Bite Jóska a csupasz
fenekét idõnként megpaskolta a nadrágszíjjal...
– Mi volt a legszebb a rendõri hivatásban?
– Hivatás is, meg munka is. Mindig rendõrnek kellett lennem, minden helyzetben. Sokszor
Guszti bácsival mentünk a motorral. Õ már a bukósisakban jött a biciklijével hozzánk, és men-
tünk az öngyilkoshoz, vagy ahova kellett. Félni nem féltem soha. Leszereltem, mert beleun-
tam, nem is olyannak láttam, mint valamikor. Ennek ellenére, ha fiatalabb lennék, rendõr
lennék. Nehéz volt. A Iovon, a biciklin megfáztam, fájnak az ízületeim...

Akkor volt tizenegy éve nyugdíjas Anti bácsi. Sajnos már nem aktuális az akkori befejezés,
de múlt idõben átalakítható: Mindenütt ismerõsök köszöntek rá a faluban, a régi szeretet és
tisztelet iránta nem kopott. Mindenkihez volt egy-egy szava... jókedvû, humoros volt...
(A kitüntetési méltatást az interneten, a lakitelek.ma honlapon olvashatják.)      Czinege Edit

Délután öt óra van,  a híresen szép bajai fõtéren nyugodtan, ráérõsen
múlatják az idõt az emberek. Kedvez nekik a napsütés. Nem is hagyják zavar-
tatni magukat holmi idegenektõl, akik sietõsen keresik  a Kultúrpalotát. Nem
ismernek õk itt ilyet... Talán a fiatalok – gondolom –, s egy csoport tizenéves
sráchoz lépek. Furcsán néznek végig rajtam – nem ide való –, gondolják, DE
Õk tudják, hol a keresett hely.

S a keresett helyen már nagy a nyüzsgés. Sietõsen érkezik még egy-két
vendég, hogy csatlakozzon a kb.  ötven fõs várakozóhoz.

A teremben nagy a hõség, a Bajai Televízió is készen áll már és készen áll-
nak – csendesen, némán, bájosan  és büszkén, titokban egymás kezét fogva,
mintegy kétszázan – a BABÁK. A BABÁK, és alkotójuk, CZINEGE EDIT,
lakiteleki kerámikus. 

„TÛNÕDÉS“, hirdeti a kiállítás meghívója.
TÛNÕDÉS a SZECESSZIÓ jegyében. 

„Editnek jól áll a hosszú fekete ruha, a hozzá illõ felsõvel, amin piros a virág-
minta – a szecesszióhoz öltözött" – gondolom.

A közönség – itt õk a fõszereplõk, látom én –, gyorsan megrendezik a
nyitóképet, a Mûvész és a kiállítást  megnyitó ide áll,  a TV oda, Õk meg
elégedetten szembe velünk, s mikor mindannyian jónak gondolják a rendezést,
elcsendesednek és kíváncsian, kérdõn, várakozón néznek ránk.

Editke izgatott magányában keresi a kapaszkodót – rutinos Õ már ebben –,
én meg egy mikrofont találok a kezemben, hogy megtörjem a kíváncsi csendet.
„Te JÓ ISTEN, meg kellene szólalni már!“, és akkor ránézek a mellettem álló
BABÁKRA... felhangzik egy Schopin Noktürn, és a babák megtörik a csendet...
Õk szólnak általam, a Titokról, az Éjszakákról, a Pillanat Varázsáról,  a
Mûvészet Erejérõl és ALKOTÓJUK LELKÉNEK REZDÜLÉSÉRÕL, a
Születésükrõl, és arról, hogy – „mondd el, mondd el  Nekik, hogy NAGY A
SZÜKSÉG A FÖLDÖN A JÓBÓL, és hogy a LÉLEK AKKOR BOLDOG
IGAZÁN, HA SZERETIK." – Jó, jó, mondom én,  és mondom is tovább, hogy
Czinege Edit BABÁI SZERETNEK, mert olyan Mûvész lelkének piciny darabjai
ÕK, aki lelke minden szeretetét, melegét átadta nekik azon az ÉJSZAKÁN.
És a BABÁK beszélnek tovább, a csend meg  egyre mélyebb... itt-ott könnyes
szemek... nagyon magányos emberek egy sereg szeretet árasztó BABA
között, akik rég  átvették már az ÕKET MEGILLETÕ FÕSZEREPET. S mikor
ezt megérzik, szépen, lassan, elengednek, hogy mindannyian visszazuhan-
junk a valóságba. A Valóságba, ahol VANNAK A BABÁK, ÉS VAN CZI-
NEGE EDIT, lakiteleki kerámikus mûvész  egy nagyszerû kiállításon, Baján,
2012. március 19-én.

És beindul a közönség nyüzsgése, már magukat rendezik, boldogan „babáz-
nak“, tûnõdnek, hallgatnak vagy  beszélnek, és szeretetükkel Czinege Editet
erõsítik. Czinege Editet, a magányos mûvészt...
Lakitelek büszkén emlegetett település volt Baján, és CZINEGE EDIT büszke

lakiteleki kerámikus volt ezen a délután.
GRATULÁLUNK, EDITKE! Új   korszakodhoz érkeztél. Jól áll Neked a

SZECESSZIÓ és a SZECESSZIÓNAK is jól áll  CZINEGE EDIT.

LAKITELEK, 2012. március 19. éjszakáján, Lendvainé dr. Erki Mária

Vannak a BABÁK, 
és VAN...

Baja, 
2012. március 19.

Bácskai  Kul túrpa lota
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Akikre büszkék vagyunk… (3. rész)

Folytatjuk a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok bemutatásával a sorozatot.
Olyan ifjakat szólaltatok meg, akik nagyon sokrétûek, mozgalmasak, pél-
daértékûek a többiek elõtt. Elõttünk. 

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

Belicza András
a „mindenes“: katona,

mentõs, színész, zenész…

– Téged mindenki Bandinak
ismer a faluban, s mindenki
tudja azt is, hogy mindenféle
rendezvényen ott vagy, feladatod
van…Te egy nagy MINDEN-es vagy! 
De haladjunk csak szép sorjában!
Nézzük elõbb az ifjú Bandikát, hogy
hol tanult, mire vágyott fiatal srác-
ként, terve volt-e, hogy „lehozza még
a csillagot is az égrõl“?

– A kis Bandika ide, Lakitelekre jött haza a kórházból a szüleivel, több mint 35
éve… Itt voltam óvodás és általános iskolás, majd szobafestõként végeztem
Kecskeméten. Késõbb a Németh László Gimnázium kihelyezett tagozatán érettsé-
giztem. Tíz éves koromig arról álmodtam, hogy vitorlás hajón fogok dolgozni és a
legmerészebb kalandokat élem át a tengereken. Dékány András könyvei nagy
hatással voltak rám, Danilo kapitány matrózai közé képzeltem magamat. A hajó-
makettek építése is erre az idõszakra esett. Azután jött a zene és egy életre
megfertõzõdtem…

– József Attila is megírta: „tûzoltó leszel, vagy katona, vadakat terelõ juhász...!“
„Vagy-vagy“, de nem azt mondta, hogy „és, és“.... A katonaság mellett a Magna BT
munkatársa is vagy, komolyan zenélsz is. A szabad percekben színészkedsz...
Neked hogy sikerült ennyi mindenbe belefogni? Ennyi mindenhez értesz? Nos,
miért lettél katona, milyen elhatározásból? Ezen belül mentõs?
– A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis szerzõdéses katoná-
ja vagyok, az Egészségügyi Központ állományában, mint mentõgépjármû-vezetõ.
Szeretem a munkámat, amely komoly határozottságot, kitartást és empátiát igényel.
A sorkatonai szolgálatomat is Kecskeméten töltöttem, 2003 óta dolgozom a
repülõtéren mentõsként. Olyan barátokra, bajtársakra találtam, akikkel bármikor
számíthatunk egymásra.

Csapatjátékosnak tartom magam. A zenekarokban, a filmkészítéskor, a színpadon
is olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, akik kellõ elhivatottsággal fordulnak a
feladatok felé és kellõ szeretettel, megbecsüléssel egymás felé. Szerencsés
embernek érzem magam, mert a hivatásomban és a tartalmas szabadidõmben is
ilyen emberekkel lehetek.

Azt nem állítom, hogy a zenéléstõl kezdve a színjátszáson keresztül a filmezésig
mindenhez értek, de kellõ alázattal és nyitottsággal fordulok ezen dolgok felé.
Zenélni, filmezni mindig olyan emberekkel szerettem, akik sokkal jobbak voltak
nálam, így folyamatosan fejlõdnöm kellett, hogy megálljam a helyem. Ez a folyamat
ma is tart és biztos vagyok benne, hogy a következõ 35 évben is így lesz. A gyakor-
lati tapasztalat mindennél többet segíthet saját magunk megvalósításában is.
– A Magna Bt-ben milyen pozíciót töltesz be?
– Harmatos Tamással és Harmatos Zoltánnal a közös érdeklõdési köreink folytán
sokszor dolgoztunk együtt az elmúlt több, mit egy évtizedben. A Magna Bt. egyrészt
informatikai vállalkozás, másrészt a filmes ötleteink megvalósításának bázisa.
– Ha jól tudom, már kiskorodban úgy doboltál, hogy a födõket összeverted. Mióta
vonz a dobolás? Milyen fokra jutottál?
– Igen, az elsõ „dobszerelésemet“ felfordított mûanyag vödrök alkották és végigját-

szottam rajtuk az otthon lévõ összes hangkazettánk zenei anyagát. Késõbb a
kismotoromat adtam el, hogy hozzájuthassak életem elsõ hangszeréhez, ami egy
Tama felszerelés volt. Kicsit kopott, kicsit hiányos, de az enyém… 12 éves korom
óta érdekel a dobolás, autodidakta módon tanultam és tanulom a mai napig is. Hogy
milyen fokra jutottam, nem tudom. Ismerek 13 éves dobost, aki fényévekre elõttem
jár és 60 évest, aki nem… Jelenleg a Régiposta zenekar dobosa vagyok, más
zenekaroktól is kapok felkéréseket. Idén a Katona József Színház Színészbálján
doboltam, játszottam egy blues zenekarral is. Ütõsként latin hangszereken is ját-
szom, thymbales-en és kolompokon az egyetlen magyar Santana Tribute zenekar-
ban legutóbb Budapesten, a Petõfi Csarnokban. 
– No, de a tangóharmonika se esik ki a kezedbõl! Remekül játszol e nem könnyen
mûködtethetõ hangszeren!
– Édesapám harmónikán játszott és nekem ez volt az elsõ billentyûs hangszer, amit
kézbe vehettem.  Ki is fulladtam gyorsan, mert egy 120-as hangszert húzogatni
tizenévesen nem volt egyszerû dolog, de a sok dobolás-zörgés után meg akartam
mutatni, hogy ezt is meg tudom csinálni. Szeretem a hangját és azt, ahogy tud hatni
az emberekre. Az elmúlt két évben találtunk vissza egymáshoz. Nagyon sok idõ és
gyakorlás kell még ahhoz, hogy harmonikásnak merjem nevezni magam.
– És a hangod is jó, énekelsz... Én ugyan nem szeretem a lakodalmas zenéket, de
tudom, hogy igen sokszor vállaltok ilyen fellépést is. 
– 14 évesen, mikor elõször a mikrofon mögé álltam egy próbán, az akkori zenésztár-
saim azt kérték, hogy ezt meg ne próbáljam még egyszer. 17 évesen viszont a kato-
nai szolgálatom alatt a Mályi csapatpihenõbe vezényeltek, mint zenészt. Ott viszont
játszani, énekelni kellett. Végül nem zavartak el… A vendéglátós zenei idõszak ma
is tart, most is szinte minden hétvégén játszom bálakban, esküvõkön, ren-
dezvényeken. Az elmúlt 20 év ilyen irányú munkái teszik lehetõvé számomra azt,
hogy magabiztosan meg tudok állni egy színpadon, bármekkora legyen is az. Nagyon
összetett és rettenetesen fárasztó munka ez, amit folyamatosan jókedvvel kell
csinálni, mert másképpen kiég az ember. Én még bírom és szeretem.
– Remek! Te is tagja voltál a Basszusklucs Klubnak. Mi is volt az?
– A Basszuskulcs Klub ötletgazdája voltam, szerettem volna olyan zenés össze-
jöveteleket tartani, ahol élõzenét lehet hallgatni a citeramuzsikától a jazz-en át a
rockzenéig. Jó néhány zenészbarátomat hívtam meg ezekre az estekre, amelyek a
várakozásomat is felülmúló érdeklõdést váltottak ki. Volt olyan est, amikor 60-70
kiváncsi ember is beült a mûvelõdési házba. Ez a folyamat sajnos megszakadt,
mert nekem új feladatok jöttek, és nem tudtam elég idõt fordítani a szervezésre,
megvalósításra. Nagy hozadéka volt viszont ennek az idõszaknak, hogy sikerült
Lendvai Dénest rábeszélnem, hogy játsszon õ is valamit nálunk. Ennek érdekében
még arra is hajlandó voltam, hogy basszusgitárt vegyek a kezembe. Õ ugyanis
határozottan állította, hogy nem tud gitározni és így nem lép fel. Erre csak egy
válaszom lehetett. Soha nem játszottam basszusgitáron, de megígértem
Dénesnek, hogyha eljön, akkor én basszusgitáron kísérem… Ezen felbátorodva tar-
tottunk egy kis estet. Ott hallottam Dávid Orsit és Pongrácz Mártit énekelni és ez az
este sokunk életét erõsen befolyásolta. Ez a kis dobogó az alapja volt a Régiposta
zenekar és a Mentális Majális születésének. Tar Sándor, Bakó Árpád, Lendvai
Dénes, Dávid Orsi, Pongrácz Márti, késõbb Harmatos Zoli. Olyan emberek, akik
azóta sokat tettek le az asztalra. Örülök, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok.
– És elérkeztünk a kedvencemhez, a Régi Posta Zenekarhoz! Egyik alapítója, meg-
határozó tagja vagy. Mit jelent neked ez a csapat, bár egy cseppjét már elárultad?
– Nagyon fontos nekem a zenekar, mind zeneileg, mind emberileg egyaránt.
Remélem, hogy jó emberek jó idõben való találkozása ez a produkció. Minden adott
ahhoz, hogy országos szintû zenei anyagok kerüljenek ki a kezünk alól, ezt már az
elsõ lemezünk is bizonyította. Sándor kézben tartja a zenét, jó érzékkel és rengeteg
munkával dolgozza ki a hangszerelést, mindemellett szabadságot is biztosít nekünk
a saját ötleteinkhez. Ezt gyúrjuk össze azután Régipostává…
- Improvizálsz, azt biztosan tudom! De azt már nem, hogy zenét is szerzel Te is?
– A zeneszerzésnek egy másik szegmensét szeretem, ez pedig a filmzene. Az
eddigi produkcióink zenei anyagaiért én voltam a felelõs. Szereztem zenét doku-
mentumfilmhez, rövid kis akciójelenetekhez, magazinmûsorhoz is. Most az új
filmünk zenei munkáit kell lassan elkezdenem…
– A mûvészi életbe belefér, hogy fellépsz, színészi feladatokat is vállalsz. Mikor jöt-
tél rá, hogy könnyeden szerepelsz? A Nagymamában is remekül játszottad a papot!
–13 évesen szerepeltem elõször a felnõtt színjátszók között Olajosné Kádár Ilona
rendezésében, a Csalóka Péterben. Egyszerûen jó volt ott lenni, jó volt azt csinálni,
amit... A mûvelõdési ház és a színpad illata akkor fogott meg. Koszta Sámuel
tiszteletes szerepe nagy ajándék volt nekem, ahol Lõrincz Istvánnal alkottunk egy
jól megírt, humoros párost. Vele 22 éve minden színjátszó csapatban benne
voltunk, van közös múltunk… Folytatás köv. oldalon
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Most a legújabb sikeres elõadásotok a Hippolyt a lakáj címû darab volt.
Remekül szerepeltetek! Bizonyság erre, hogy nem fért be egy alkalommal
az összes kíváncsi nézõsereg, két nap ment telt ház elõtt a darab... Van
igény a színházra, az elõadásra, de talán arra még inkább, hogy ismerõs
arcokat lássanak a nézõk a színpadon.

Nagyon jó csapat, sok segítõ és feszített tempójú munka jellemezte a
felkészülést. Fél év folyamatos próbái tették lehetõvé az elõadásokat.
Mindenki nagyon elfáradt a végére, de az elõadás, a taps, a nevetés
feledtette az utolsó napok feszült készülõdését. Márti biztos kézzel ren-
dezett minket, átlátta a színpadot, ami miatt a díszletek felépítése is sokkal
könnyebb volt. Itt is el kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy ilyen
emberekkel léphettem színpadra.
– Andi-Bandi együtt szerepelt mindkét darabban; pároddal Csinger Andival
közös a fellépés. Ez azért is szerencsés, mert együtt vagytok, a kislányotok
pedig ilyenkor a zenekari árok "lakója". Gondolom, így õ is élvezi a
próbákat...
– Panna már a Nagymama próbáin is ott volt és a teljes szöveget tudta, mire
az elõadáshoz érkeztünk. Így volt ez most is. Andi és én is sokat dolgozunk,
a próbákon együtt volt a család és mindannyian élveztük. Idén nehezebb
volt egy kicsit, mert Panna már nem óvodás, hanem iskolás. Elõfordult
bizony, hogy a próba után hegyeztük a ceruzákat és olvasott nekünk az ágy-
ban…
– Volt már fellépés, zenélés, s most következzék a szervezés. Ha azt mon-
dom, SZÉNA, azt mondod, SZALMA... Úgy bizony, mert a Széna-szalma,
Lakitelek egyik legnagyszerûbb kulturális rendezvénye a Holt- Tisza
partján, immár negyedik alkalommal. Nagyszabású, országos hírû már ez
az esemény! Neked milyen feladat szokott jutni ennek a szervezésében? Mi
lesz az idén? Lehet már valamilyen titokfélét megtudni???
– A fesztivál alapötlete Harmatos Zoltáné. Honti Attilával a Basszuskulcs
klub egyik estjén beszélgettünk arról, hogy milyen rendezvényeknek lenne
helye szerintünk a Tõserdõben. Ezután kerestük meg Zolit, aki akkor már
túl volt az elsõ fesztivál megszervezésén. A sokak számára emlékezetes
Szegfû dombnál felépített színpadnál volt az elsõ olyan alkalom, amikor
együtt dolgoztunk. Én személy szerint a színpad felállításától kezdve a
fajátékok pakolásán át a szervezõk, fellépõk ellátásában vállaltam felada-
tot, felléptünk a zenekarral is. A hangosítást és a színpadfedést kellett a
lehetõségekhez képest olcsóbban megoldani és régi jó barátom, Harnos
Miklós segít nekünk azóta is.
A titkok tudója mindig Harmatos Zoli…
– És akkor nem beszéltünk a többi rendezvényrõl, amiben szintén vállalsz
valamilyen feladatot: majális, találkozók, bármilyen lakiteleki alkalmak...
– Lassan 15 éve minden ballagó osztály bankettjén játszottam, remélem
idén is,  decemberben ismét megpróbálunk összeállítani egy színvonalas
zenei mûsort az Örömkoncertre. A Régiposta zenekar megújuló zenei
anyagának bemutatása is elkezdõdik, de még talán egyéb feladatokban is
lesz részem idén… Majd meglátjuk!
– Riporterkedsz is, filmet is készítesz... Hát, igazán szerteágazó a
tevékenységed!
– A filmkészítést ebben az évben szeretnénk nagyon beindítani, hiszen a
technikai fejlõdés lehetõvé teszi számunkra is, hogy profi felszerelésekkel
dolgozzunk, így profi teljesítményt mutathassunk be. Most egy olyan filmünk
utómunkái zajlanak, amelyben olyan hangi- és képi világot akarunk létre-
hozni, amilyenre eddig csak a nagy filmstúdiók voltak képesek. Nagyon fel-
dobtuk magunknak a labdát, de érzem, hogy menni fog. 
A riporterkedés nem volt tudatos választás, be kellet ugranom egy ilyen fela-
datra és ottragadtam…
– Mire jut még idõd?  Vagy ezt már nem lehet tovább fokozni?
– Nem. Nincs idõm másra, ezek a feladatok folyamatos jelenlétet igényeltek.
Most, hogy a színdarab bemutatásra került és a filmet is leforgattuk, már
„csak“ az utómunka van hátra, a keletkezett szabadidõmet a családomra
szeretném fordítani. Több idõt tölteni a szüleimmel, a testvéremmel és a
családommal. Nekik is szükségük lenne rám, de mivel szeretnek, ezért
hagyják, hogy járjam az utam...
– Akkor csak járd! Igazán szép, kanyargós, gyönyörû „tájakon“  át vezetõ, s
egy cseppet sem unalmas! Sõt, az ember csak kapkodja a fejét, amikor
követni próbál Téged. Fiatal vagy, birod az emelkedõket, s a sík terepet is.
Megvan hozzá muníciód: az elismerés és a szeretet. Adjon az Isten minél
többet még belõle! Köszönöm!                                                 Czinege Edit

Hatalmas sikert aratott a Hippolyt, a lakáj
Talán nincs is olyan magyar, akinek ne mondana valamit a „hagymát eszem hagymá-

val!“ szállóige és társai (Hippodrom; „Mi? Mi?/Mimi?“). 
A Hippolyt, a lakáj volt az egyik elsõ magyar hangosfilm, 1931-ben készült, Kabos

Gyulával és Csortos Gyulával a fõszerepben. Elsõsorban a filmbõl és az abból készített
színházi adaptációból állította össze a darabot Vargáné Darabos Márta rendezésével a
Lakiteleki Színjátszó Kör. 

Az elõadásra már vártak a nézõk, így a nagy érdeklõdésre való tekintettel március 15-
én és 16-án is tartottak elõadást a Mûvelõdési Házban.

A lakiteleki színjátszásról, a darabról, és a bemutatót megelõzõ felkészülés idõsza-
káról beszélgettem Vargáné Darabos Mártával.

„Régi hagyomány Lakiteleken a színjátszás. Sok fergeteges elõadást tartottak már itt az
1920-as évektõl kezdve. A mostani színjátszók egyik része éppen húsz éve mutatkozott be
elõször a Lúdas Matyi címû elõadásával. Lõrincz Pistával, Sallai Bandival, Szabó Bélával és
Belicza Bandival a  fõszerepekben. Ezzel egy idõben az iskolai Ki mit tud?-okon rendszere-
sen játszottak a tanítványok nagy örömére a felnõttek is. Talán ez adott egy másik alapot a
mai színjátszó körnek, hiszen már ott találkozhattunk olyan tehetségekkel, mint Harmatos
Áronné, Olajos István…és más pedagógusok. Egy pedagógus nap mint nap kiáll a gyer-
mekek elé. Minden órán valamit elõ kell adnia, sokszor akár szerepet kell játszania, ahhoz
hogy a gyerekek érdeklõdését tartósan fenntartsa. Nem csoda, ha több pedagógus is ját-
szik a darabban! De jöttek más foglalkozású szereplõk is. Van köztünk üveges, nyugdíjas,
katona, könyvelõ, polgármester, biztosítási szakember, cégvezetõ és még sorolhatnám.
Pont emiatt olyan sokszínû és érdekes a társaság. Én a gyermekszínjátszással is már régó-
ta foglalkozom. Elõször csak az általam tanított gyerekekkel mutattunk be darabokat, majd
késõbb vegyesebb korosztállyal is szakkör formájában. Vallom, hogy a gyerekeknek élmény-
ben gazdag gyermekkort kell biztosítani a tanulás mellett. (A közösségformálás e nagy-
szerû lehetõségérõl már nem is beszélve.) Így aztán tanítványaimmal gyakran felléptünk
falukarácsonyokon, majálisokon. Talán ezekre a mûsorokra még van, aki emlékezik. Nekem
legalábbis felejthetetlenek voltak azok az évek is, amikor középiskolásként is hazajártak
„színjátszózni“ a fiatalok.  Hiszem, hogy amatõr színjátszás volt, van és lesz is Lakiteleken!
Sok tehetséges ember él itt! Ennek a tevékenységnek pedig olyan  ereje van, melyben nem
számít sem a kor, sem a foglalkozás, csak az együtt töltött idõ, a közös munka és a cél, hogy
örömet szerezzünk másoknak és magunknak.

Emiatt választottuk ki ezt a mostani, színpadra szánt darabunkat, a Hippolyt a lakájt is.
Ennek az elõadásnak az alapja az 1931-ben készült híres film.  A választásnál szem elõtt
tartottuk, hogy egy olyan darabot játsszunk el, amelyre a legnagyobb igény van. A mai világ-
ban, a nehéz társadalmi és gazdasági helyzet mellett célunk az volt, hogyha az emberek
eljönnek megnézni a darabunkat, akkor legalább egy jót tudjanak nevetni A vidámság mel-
lett elsõdleges szempont
volt még, hogy a darab sok-
szereplõs is legyen. Lõrincz
Pista külön kérte, hogy a
gyerekek is feltétlenül kap-
janak szerepet a darabban.
A szeptemberi döntést
követõen, október második
felében kezdõdtek az
olvasópróbák az iskolában,
majd januártól a mûvelõdési ház színpadán folytattuk a munkát. Ezeket sem volt mindig
könnyû összehangolni az iskolai szünetek, ünnepek, idõjárási viszonyok miatt. A vígjáték 28
szereplõi közül sem mindenki Lakiteleken lakik. Volt olyan szereplõ, aki Budapestrõl (Fehér
Pisti), Kecskemétrõl, Tiszakécskérõl, Tiszaugról és Világoshegyrõl járt a próbákra.

A Terkát alakító Bártfainé Inci tavaly még csak szülõként jött velünk a fellépésekre.  Néhány
hete vallotta be: „Én nem gondoltam, hogy egy ilyen elõadás mögött ennyi munka van!“

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mennyi gátló tényezõ adódhat a háttérben,
a valós életben a hosszú hónapok alatt. Gondolok itt például az egészségügyi, a munkahe-

lyi és a családi okokra is. De azt
kérték, errõl ne beszéljünk.
Ezek a nehézségek a premier
elõtt már mit sem számítottak a
szereplõknek. Félre tettek min-
den gondot. Nem akarták cser-
benhagyni a „csapatot“. 

Emellett meg akarták köszön-
ni az elõadás által azt a sok-sok
önzetlen segítséget, amit a
helyiektõl és környékbeliektõlFotó: Szentirmay Tamás

Fotó: Szentirmay Tamás
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„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize,
pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.
Igyekezz többet törõdni azzal, ami még a világ szépségeibõl csodálatosképpen
megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.“ Wass Albert

Gondolatok az életrõl  
„Amikor böjtölünk, a kiegyensúlyozatlan szervezet

egyensúlyba kerül, a gyomor tüze fokozódik, a test és az
elme rendbe jönnek. Ezen túlmenõen fizikailag könnyûek
leszünk, egészséges lesz az étvágyunk és a szomjúsá-
gunk, kedvesek leszünk az emberekhez, jó lesz az
emésztésünk, erõt, energiát, lelkesedést kapunk"

Ájurvéda tanítása

Böjt a modern világunkban:

Aki még nem böjtölt, arra kérem, hogy az elõzõ számban az alap szabályokat
figyelmesen olvassa el. Elsõ nekifutásnak azt javaslom, hogy egy napos böjttel
kezdjünk. Semmi baj, ha bárki úgy érzi nincs felkészülve egy hosszabb böjtre,
számukra van bevezetésként 24-36 órás böjt, amelyet könnyû betartani. Sok-
sok káros anyagtól megtudunk szabadulni már egy nap alatt is. Majd
fokozatosan lehet bõvíteni a böjti napokat.

Egy napos megtisztulás:

Jó, ha hétvégére tesszük ezt a napot. Szombat este vacsorázunk még, majd
következõ étkezés hétfõn a reggeli. A böjti napon vizet zöldséglevet frissen
facsart gyümölcslevet lehet fogyasztani. A böjti napra egy kis segítséget
szeretnék nyújtani, hogyan lehet a a folyadékfogyasztást betartani, a napi 2-
3-4 liter folyadékfogyasztás meglegyen! 

Léböjt nap: 
700 2 dl meleg vízbe 1 citrom leve
800 2 dl csésze gyógytea v. szénsavmentes ásványvíz
900 2 dl gyümölcslé v. zöldséglé (frissen facsart )

1030 2 dl csésze gyógytea vagy szénsavmentes ásványvíz
1200 2 dl zöldségleves
1400 2 dl csésze gyógytea vagy szénsavmentes ásványvíz
1530 2 dl gyümölcslé v agy zöldséglé (frissen facsart)
1700 2 dl csésze gyógytea vagy szénsavmentes ásványvíz
1830 2 dl zöldségleveslé, 2 dl gyümölcslé vagy zöldséglé (frissen facsart)
2000 2 dl csésze gyógytea vagy szénsavmentes ásványvíz (esetleg
leves, zöldséglé)
2130 2 dl csésze gyógytea vagy szénsavmentes ásványvíz

A gyógy teá t  m indenk i  szabadon  k i vá lasz that j a  magának ,
leg jobb a zö ld  tea.

Tilos: alkohol, koffein tartalmú dolgok (fekete tea, kávé),
dohányzás,cukor, bármilyen szilárd étel a böjti napok alatt.

Javaslatok a böjt alatt és után: nem szabad forró vízben fürödni, de
hideg-meleg váltott fürdõ javasolt. Könnyû mozgások – egyszerû tornák
– séta. Sok pihenés. Minél kevesebb kozmetikum, smink használata.
Gyakori arcmosás, tisztálkodás. Növényi alapú krémek használata. 

Amikor már megy az egynapos böjt ki lehet próbálni a több napos
böjtöt is. Fontos, hogy legyen tehermentesítõ nap, amellyel felkészítjük a
szervezetet a több napos böjtre,például lehet gyümölcsnapot tartani elõtte,
de ez mindenkinek szabadon választható, a lényeg a kevesebb és könnyû
ételek elfogyasztása. A több napos böjt végén viszont fokozatosan szok-
tassuk vissza a normál étkezéshez szervezetet könnyített diétával.

Mellékhatások: Kezdetben vérnyomás, vagy vércukor leesés történhet,
ezt némi könnyû mozgással 1-2 könnyû gyakorlat a mosdóban, vagy 10 perc
sétával ki lehet küszöbölni. Szájszagra citromszelet szopogatása. Ha lep-
edék van a nyelven, akkor a méregkiválasztás megindult. Székrekedésre,
kefir, savanyú-káposztalé és lenmag fogyasztásával megszüntethetõ.
Hascsikarásra májpakolás (sajnos ezt a munkahelyen nem lehet) – helyette
fokozott folyadék fogyasztás, ha éhséget érzünk gyümölcslé, zöldséglé vagy
zöldségleveslé elfogyasztása javasolt. Levertségre - séta. Sajnos ilyenkor
tisztulás miatt megjelennek a pattanások, ami persze párnap alatt elmúlik. 

Eredmény: csillogó szem, csillogó haj,kitisztult kisimult bõr, energia „túl-
tengés“ – a kezdeti esetleges levertség ellenére, méreganyag távozása a
szervezetbõl (vese, máj, belek, gyomor), pár kilótól is megszabadulunk, de a
pár kiló súlygyarapodás a kúra után természetes, de ennek ellenére sokkal
jobb lesz a közérzetünk. Sok s iker t  k ívánok a megúju láshoz!  : )

Következõ alkalommal a májtisztító programot mutatnám be, amellyel a
máj tisztítását és annak mûködését segítjük.

Lovasné Marika

kaptak. Hiszen senki nem mondott nemet a segítségkérésünkre, inkább önként ajánl-
koztak az emberek, kérdezgették, hogy „Mit adjak? Miben tudok segíteni?“

A bemutatóra tényleg sokat kellett készülni, hiszen a fõszereplõknek különösen sok
szöveget kellett
e l s a j á t í t a n i u k .
Emellett a zenei
beté-teket külön
kellett próbálni
Belicza Bandival.
A gyerekek-nek
meg kellett tanul-
niuk azt a táncko-
reográfiát, melyet
Szabó Tibor tánc-
tanár készített és
tanított be nekik
erre az alkalomra. (Közben a középiskolai felvételik zajlottak!) Jártak ruhapróbára,
mentek a kozmetikushoz. (Kiss Petra sminkjével léptek a színpadra.) Ebben az évben
(már rutinosan) Belicza Bandi testvérével, Belicza Zsoltival együtt készítette el a dís-
zletünket. A szükséges festmé-nyeket is az egyik fõszereplõnk, Nagy Zsuzsa rajzolta
és festette. A keretezést Juhász Sanyi végezte a Fûz-mûhelyben.. A jelmezek anyagá-
nak beszerzésében, készítésben sokat segédkezett még Mokosné Mariann, Gergelyné
Kati, Hajagosné Edit és Sullerné Kati. A bútorokat Felföldi Zoltántól, Váradi Erikától és
Nagy Zsuzsáéktól hoztuk. A jelmezeket, kellékeket mindenki maga szerezte be. Erre
aztán tényleg minden ismerõs megmozdult. De kaptunk segítséget Szentkirályról,
Tiszaalpárról és Tiszakécskérõl is! Balla Sándorék már nem elõször vesznek részt az
elõadásunkon, hogy tökéletesebb hangtechnikánk legyen. Kökény Imrével is 17 éve
dolgozunk együtt …

Köszönünk mindent mindenkinek! A közönségnek pedig a megelõlegezett bizalmat,
tapsot és szeretetet, amely felénk áradt és árad azóta is.

A márciusi ünnepségsorozat keretében megtartott mindkét elõadáson remek
közönség volt! Ilyenkor az állva tapsolás, és az abból áradó szeretet és kedvesség
ajándék és visszajelzés a szereplõknek. Hiszen õk, hogy ezt így összehozzák, felál-
dozták a szabadidejüket, hogy a maguk és a közönség örömére felléphessenek ezen
a napon. Hogyan tovább?

Miután bemutattuk darabunkat, egy pici szünet, pihenési idõszak következik. Aztán
õsszel újra összeáll a csapat. Bár nem könnyû a darabválasztás, hiszen mindenkinek
kell egy szerepet találni. Már vannak ötletek azért…

Kíváncsian várjuk a következõ fellépést!                              Víglási Krisztina Klára

Víglási Krisztina vagyok, 22 éves, Tiszaalpáron
élek a családommal. Szegeden a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Karon végeztem 2010-ben
intézményi kommunikátorként, jelenleg másodéves
andragógia (felnõttképzés-mûvelõdésszervezés)
szakos hallgató vagyok. Édesapám már több mint 30
éve Lakiteleken dolgozik, emiatt sok lakitelekit
ismerek, és látogatom a lakiteleki rendezvényeket. 
Czinege Editke, az újság felelõs szerkesztõje biz-
tosított számomra lehetõséget, hogy az újságban
megjelenhessen a cikkem. Ez úton is hálásan köszönöm ezt neki!

Köszönjük a Támogatóinknak, akik nélkül ez a színjáték
nem jöhetett volna létre:

Ádámné Enikõ, Balla Sándor és segítõi, Belicza Zsolt, Berze Noémi és Tímea,
Borosné Edit, Botos Anna, Czinege Manufaktúra, Elasto Art Kft., Fûz Jenõ,
Gergely Józsefné, Hajagosné Polgár Edit, Janicsek Andrásné, Mokos József,
Mokosné Mariann, Jutka Bolt, Kalócz György, Kiss Petra, Kökény Imréné, Kutasi
József, Lakikonyha, Lakiteleki Önkormányzat, Lakiteleki Takarékszövetkezet,
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Pongrácz Márta, Rácz Beáta, Sallainé Gyõri
Csilla, Sánta Erika, Sullerné Kati, Sütõ József, Szabó Imre, Szelesné Kása Ili,
Szentirmay Tamás, Szûcs Andrea, Szûcs Juli, Tábori Ferencné, Takácsné K.
Márti, Tercsiné Buzás Ilona, Váradi Béla és családja, Varga Lajosné, Víglási Imre
és még sokan mások… pl. a közönség! Köszönjük!

Fotó: Szentirmay Tamás



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

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

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

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

AZ IRODA NYITVATARTÁSA hétfõtõl szombatig 8- 18 óráig. 
Telefonon egyeztetés alapján csak egy fõt fogadok a teljes diszkréció

érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem
„tömeg- könyvelõirodát“ keres. 

Vargáné Farkasházi Orsolya 06-30/266-85-36, ill. 06-76/343-219.

Korszerû konyhai eszközök folya-
matosan rendelhetõk (széles válasz-
tékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u. 47. 
Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

Lakitelek új építési területén 3000 m2-
es, közmûvesített, sarki telek eladó.
(Megosztható!) Érd.: 06-20/9-78-73-72

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

Érd.: 06-70/770-29-19. 

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

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

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

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

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

– 3 ajtós szobai szekrény (közepe
polcos) eladó.  Ir.ár: 15 ezer forint.
Tel.: 06-20/543-36-25

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

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

Lakitelek belterületén 2,5 szobás
családi ház sürgõsen eladó.

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

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

Étolaj 1 l 399.-
Bravos kávé 250 g              369.-
Adrenalin energiaital 250 ml          129.-
Habspray 250 ml                         249.-
Steffl dob.sör 0,5 l                        169.-
Santia light üdítõk 2 l                   155.-
Szüretelõ 0,7 l asztali borok   250.- +ü

Húsvét  után meghosszabbí tot t  ny i tva
tar tással,  este 9- ig vár juk kedve

vásár ló inkat!

BON-BON-
BONBON

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

B U R G O N YA
eladó nagy

és kis 
tételben is!

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

Eladó: számítógéphez nyom-
tató, Philips hajvágógép, 2
db 7,5 kg-os karos súlyzó
(nikkeles), SIMSON STAR
motorkerékpár, Szkafander
bukósisak, villanyos kukori-
cadaráló, vasvályú (1 m-x 30
cm-es), vízi mentõmellény,
kézi hajtású terménydaráló.
Eladó továbbá bográcsáll-
vány és autóba való telefon-
tartó. Érd.: 06-20/488-13-60

Megvételre keresek jó állapotban lévõ
horgász lemezcsónakot.

Tel.: 06-70/70831-83

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Megnyílt a Szultán Grill helyén 

az új kifõzde!
Helyben fogyasztás-
ra, elvitelre (ételes-

ben), vagy becsoma-
golva  – magyaros ételekkel, házias

ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Reggel  6- tó l  
hurka-ko lbász is

kapható!

Eladó egy PIERRE
CARDIN babakocsi.
Újszülött kortól használ-
ható, narancssárga-
szükre színû, össze-
csukható, lábzsákkal,
táskával 16.000.- forint-
ért. Érd.. 06-30/466-99-
98-as telefonszámon.

Családi ház (Lakitelek,
Zrínyi utcában) sürgõsen
eladó. Tel.: 06-30/42-22-
683

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ

Tiszakécskei Kirendeltsége 

„NÉMET KER B1- küszöbszint“
(hagyományos alapfokú nyelvtudásnak

megfelelõ ) államilag elismert nyelvvizsgára
felkészítõ képzést szervez szakképesítéssel
rendelkezõ regisztrált álláskeresõk részére!

A képzés célja, hogy a résztvevõk olyan német
nyelvi, nyelvtani és kommunikációs ismereteket,
készségeket, jártasságot szerezzenek, ame-
lyek képessé teszik õket az államilag elismert
alapfokú német nyelvvizsga-bizonyítvány megsz-
erzésére, és amelyek lehetõvé teszik, vagy
megkönnyítik a munkavégzést olyan
munkakörökben, amelyekben szükséges a német

nyelv használata írásban és / vagy szóban.
A képzés helyszíne: Tiszakécske

A képzés idõtartama: 5 hónap  
2012. április – szeptember.

A felvételi eljárás dátuma és helyszíne
2012. április 12. 1400 Arany János

Mûvelõdési Központ 
6060 Tiszakécske, Béke u 134.

Elsõsorban azon szakképzettséggel rendelkezõ
álláskeresõk jelentkezését várjuk, akik
Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban
részesülnek és/vagy nem több mint egy éve
szûnt meg gyermekgondozási ellátásuk,
ápolási díjuk.  
Amennyiben érdekli a képzés, még a felvételi
eljárás elõtt adja le jelentkezését személyesen a
kirendeltségen. (Tiszakécske, Béke u. 116.) 

Eladó helyben egy jó állapotú
ETZ 250/301

motor.
Érd.: 

70/7710-638.

Tájékoztató a Lakiteleki Idõsek
Otthona tevékenységérõl

Az Idõsek Otthonában (Lakitelek, Béke u. 20.)
csaknem 20 éve mûködik a bentlakásos rész-
leg. De ezen felül talán nem is igen tudja, men-
nyi mindenben tudunk segíteni Önnek!

A házi segítségnyújtás keretében:

– otthoni betegápolást végzünk,
– sebeket kötözünk,
– gyógyszert íratunk, ha kell, javaslatot intézünk,
– gyógyászati segédeszközöket (kórházi ágy,
kerekes szék, járókeret, WC-szék, WC-ülésma-
gasító, stb.) bocsátunk rendelkezésre, vagy
segítünk azt beszerezni,
– hivatalos ügyeit is intézzük – igény szerint.
– ha csak a mindennapos bevásárlásban kell
segítség, az is lehetséges,
– szakképzett, kedves gondozõnõink naponta
benéznek Önhöz, ha csak ezt kéri!

VELÜNK BIZTONSÁGBAN
ÉREZHETI  MAGÁT! 

Az áraink és a SZÁMLÁZÁS KORREKT!
Már 1000.- forinttól!

Nappali ellátás (Klub):
– 8 órától 16 óráig teljes, ápolói felügyeletet biz-
tosítunk az intézményben, ha Ön társaságban
szeretné eltölteni az idejét, vagy az egészségi
állapota azt kívánja!

Önnek ebben az esetben csak az ebédjét kell
fizetnie, a szolgáltatás térítésmentes!

Szociális étkeztetés: – ebédjét tõlünk is
elviheti, vagy házhoz szállítjuk!
Hívjon minket bizalommal, ha bõvebb felvilá-
gosítást vagy segítséget kér!

BÍZZA MAGÁT HOZZÁÉRTÕKRE!! 
Érdeklõdni: Billus Zoltánné (Erzsike) lehet. 

Tel.: 76/449-071
Személyesen: Lakitelek, Béke utca 20.

120 m2 tetõre jó minõségû hódfarkú
tetõcserép kedvezõ áron eladó.
Ugyanitt 2 rekamié eladó 20e. forintos
irányáron. Ugyanitt eladó 5 db PANEL
7x1,2 m-es. Érd.: 06-20/471-52-31

* Selyem a k á c k ap h at ó !
Te l. :  4 49 - 679 ;  06 - 20 / 20 0-53-15.

Ugi u. 8/a alatti építési telek
eladó. Érd.: 20/3-920-713



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Ennek nagyon örülök, kedves Gizike, de hol volt teg-
nap és tegnapelõtt?“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Tóthné
Tóth Mária . Selyem-akácfát nyert: Sváb-Kovács Sándorné. A vacsorát nyer-
te: Bohács Jenõ, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csár-
dában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Szilvási Mihályné, Szabó
Tamásné, Billus Zoltánné  (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolá-
sáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerte-
seknek 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! 

Szi lvór ium. .
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Az ünnep elõtt Répás úr beül egy bárba, félóránként felhajt egy kupica szilvóriumot,
majd a pohár aljában lévõ aszaltszilvát beleteszi egy zacskóba. Este lesz, amikor fizet.
A mixer megkérdezi tõle:
– Hát azzal meg mit kezd?
– Répás úr válasza a rejtvényben lesz olvasható. ....

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z. b.: N, E, Ö). 13. Táplálkozási beosztás.
14. A rajtkõrõl a vízbe csobbanó.16. A végén lerovó! 17. Félhold! 18. A szlovén lab-
darúgás egyik nagyja (Branko). 19. Férfinévnek ritka, családnévnek gyakori. 20.
Helység Kisbér közelében.22. Csúf. 24. Enged a végén! 25. Válogatott labdarúgó
(Zoltán). 26. Az élénk beszédet kíséri. 29. Asztal része. 30. Huszonnégy órás. 31. Séd-
parti „porcelánváros“. 32. Vége a pauzának! 33. Középen kenõ! 34. Lányunk férje. 35.
Védett sziklarajzairól híres norvég város (ALTA). 36. Kicsinyítõ képzõ, -ke párja. 37.
Diák-sportegyesület röviden. 38. Athén levegõje! 39 Kóla fele! 40. Szõlõ kapaszkodó
hajtása. 42. A tallium vegyjele. 43 Azonos mássalhangzók. 44. Lüktetni kezd! 46. ...-tó;
mestersége; állóvíz Budakalász határában. 48 Csapadékot hozó sûrû felleg. 51. A
felületére mázol. 52. Filmnarrátor dolga. 53. Település Szlováklábai Tornaijától észa-
knyugatra (ZSÓR). 54. Készpénz, röviden. 55. OIdalra billen, népiesen. 56. Schütz ..;
színmûvésznõ (1944-2002) 57. Floridai üdülõközpont. 59. A szkandium vegyjele. 61.
Magad 62. Kemencébe bújt gyerek! 64. Baranya megyei Almamellék része 

Függ.: 1. Bizonytalan ingadozó. 2. Szóösszetétel része. 3. Doktor, röviden. 4. Szignál.
5 Rost ...; világhírû opera-énekesnõ. 6. Juttat. 7. Európai Beruházás Bank, röviden. 8.
Ötös osztályzat. 9. Piacon értékesít. 10. Tömör kecskevélemény! 11. A ruténium vegy-
jele. 12. Télen gyúrják és dobálóznak vele. 15. Hirtelen zenélni kezdõ, népies szóval. 18.
... muskotály; zamatos szõlõfajta. 21. A csattanó második, befejezõ része (z. b.: Z,
I). 23. Fõvárosunk IV. kerületében él. 25. Nádor a Hunyadi László címû Erkel-operában.
27. Líbia hírügynökség. 28. Továbbá. 29. A vas vegyjele. 31. Energiatermelõ üzem. 34.
Tamásihoz közel él. 36 Posztó bokavédõ. 40. E szigeten, Ajaccióban született
Napóleon. 41. Drog. 44. Ipari rostnövény. 45. Vitézi cselekedet. 47. Aknaszilánk! 48.
Innen máshová. 49. Vérképzõ vitamin. 50. Színfal része. 52 Észak-amerikai indián. 54.
A szabadban. 57. ... Gibson; ausztrál színész, Oscar-díjas filmrendezõ 58. Sporting. 60.
Jobbra, tinó! 63 Helyrag, a -be párja. 64. Sál végei. 65. Répa fele!

Mottó: Minden férfinak szüksége van
egy feleségre, mert van egy csomó olyan
dolog, amiért egész egyszerûen nem
lehet a kormányt hibáztatni.

Az én feleségemnek van elektromos
kése, elektromos kenyérpirítója, sõt még
a tojásforraló is villannyal megy. A
múltkor panaszkodott, hogy nincs hely a
konyhában, ahova leülhetne. Így hát, vet-
tem neki egy villamosszéket...

Mindennek van elõnye és hátránya is.
Példa erre a házasság. elõnye,  hogy
minden reggel ágyba hozzák a reggelit,
hátránya, hogy mindig ugyanaz hozza.

– Apu, miért pont anyut vetted feleségül?
– Hallod, szívem? Már a gyerek is ezt
kérdezi!

Férj: Az olyan férfiak, mint én, nem
nõnek ám csak úgy, a fákon!
Feleség: Tudom. Lógnak róluk!

Két jó barát támasztja a pultot a kocs-
mában.
– Mondd, megegyeztél már a feleséged-

del a vagyonmegosztásban?
– Hogyne, a válóperes ügyvédem min-
dent elintézett.
– Na, mesélj!
– A lakás és a gyerek a feleségemé lett,
az autó az enyém, a vagyon pedig az
ügyvédé.

Nõs ember is lehet boldog, csak a
felesége rá ne jöjjön...

– A világ legboldogabb asszonyává
teszlek! – ígéri a férj.
Mire a feleség: –- Mikor indulsz?

– Szörnyû! – mondja a férj – a legnagyobb
idiótáknak van a legszebb feleségük!
– Te kis hízelgõ! – öleli át az asszony...

– Hallom, összevesztél a feleségeddel. 
– Nem tudtunk megegyezni a nyaralással
kapcsolatban.
– Hogyhogy?
– Én mindenáron a Kanári-szigetekre akar-
tam menni, õ meg mindenképp velem...

Kohn szomorú arccal állít be a kávéház-
ba. Barátai tudakolják, hogy mi a baja?
– Meghalt a feleségem.
Zavart csend, majd megszólal Grün:

– Nem is igaz! Csak azért mondod, hogy
irigyeljünk!..

Pistike meséli az óvodában az óvó-
néninek:
– Képzeld, az én apukám havonta

300.000 forintot keres!
– Nahát, az majdnem háromszor annyi,
mint az én fizetésem – mondja az óvónéni.
– Persze, de õ azért a pénzért dolgozik is,
te meg csak itt játszol velünk egész nap!

Hajnali négykor részegen  hazajön a férj,
csendben belopózik a hálószobába, és
kezd vetkõzni, mikor felébred az asszony:
– Hová mész ilyen korán, Béla?
– Igazad van drágám, inkább visszafek-
szem!...

Így szólt az Úr Noéhoz: 
–Fél év múlva megnyitom az ég
csatornáit, és addig fog esni, amíg a
Földet el nem lepi a víz. De szeretnék
megmenteni néhány jó embert és minden
állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!
Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a
földön. Fél év múlva elkezdett esni az
esõ, de az Úr legnagyobb megdöb-
benésére Noé csak ült szomorúan a
kertjében. Bárka sehol.
– Noé, hol a bárka!? – kérdezte az Úr.
– Uram, bocsásd meg nekem, de fel-
merült néhány igen nagy probléma:
1. A hajóépítéshez engedélyt kellett
kérnem, de a terveid nem voltak megfe-
lelõek, ezért fogadnom kellett egy
mérnököt az áttervezéshez.
2. A szomszédom feljelentett, hogy nem
a rendezési tervben megengedett tevé-
kenységet akarok folytatni a kertemben.
3. Nem tudtam fát szerezni, mert  a füles-
bagoly életterének megõrzése érdeké-
ben  fakivágási tilalmat rendeltek el.
4. Ahogy elkezdtem begyûjteni az álla-
tokat, beperelt egy állatvédõ egyesület.
5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy
nem építhetem meg a bárkát, amíg nem
készíttetek egy hatástanulmányt az
özönvízrõl.
6. Ezután konfliktusba kerültem az
Esélyegyenlõségi Hivatallal az ügyben,
mennyi kisebbségit viszek magammal.
Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a
félkész bárkát.
7. Amikor el akartam hagyni az országot,
közölték velem, hogy adótartozásom van,
így nem mehetek sehová. 
Most úgy ítélem meg, hogy körülbelül
még 5 év kell a bárka elkészítéséhez.
Ekkor elállt az esõ, és kisütött a nap.
– Úgy döntöttél, mégsem pusztítod el a
Földet? – kérdezte Noé bizakodva.
– Nincs rá szükség – mondta az Úr –,
megteszi helyettem az államigazgatás...
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