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XXV. évfolyam 1. szám (JANUÁR) Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava 

„Sokat vagyunk együtt, mégis elpusztít minket a társas magány.“ Albert Schweitzer

MINDEN MAGYAROK IMÁJA
MI ATYÁNK, ki vezettél minket végtelen földeken keresztül Hunniába,
ki több mint ezer éve vigyázol ránk a történelem viharai közepette, ki
a legnagyobb vészekben sem engedted elveszni a magyar nevet.
AKI A MENNYEKBEN VAGY, és onnan követed vigyázó tekinteted-
del szeretett népedet.
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED, hogy még élhetünk, mi ma-
gyarok magyarként élhetünk.
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, s benne adj nekünk végre békét és
megbecsülést.
LEGYEN MEG A TE AKARATOD, s ha úgy akarod, szenvedjünk még
évezreden át, de ne engedd, hogy szétszóródva lassan elpusztuljunk,
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, adj
költõket, mûvészeket, tudós tanárokat, hogy õk táplálhassák
vérükkel és verejtékükkel éhezõ Nemzetünk.
ÉS BOCSÁSD MEG A VÉTKEINKET, mert emberként nem vagyunk
különbek másoknál. Sokszor elhagytunk, sokszor megtagadtunk,
ideje visszatérnünk szeretetedhez!
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKE-
ZÕKNEK, mert sokan voltak, nagyon sokan, kik gyûlölettel ontották
nemes vérünk, és ontanák ma is, ha nem fognád vissza fegyveres
kezük.
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, mutasd meg végre az igaz
utat, hogy végig mehessünk rajta.
DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, a megcsonkított Hazát rágó
pénzszagú férgektõl, a fogaikat csattogtató szomszédainktól, kiknek
éhségét csak utolsó csepp vérünk tudná csillapítani.
MERT TIED AZ ORSZÁGUNK, erõnk és dicsõségünk.
ÁMEN.

MAGYARNAK LENNI JÓ!
A  MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A Himnusz születésének 190. évfordulója. Erre
emlékezünk az idén, hiszen Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én írta Szatmárcsekén a költeményt, ame-
lyet azután 1845-ben Erkel Ferenc zenésített meg.
„Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene
azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöve-
get. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én
elsõ mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami
szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson elõször eszedbe. És ott a
szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhitat
száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik
belé, megvan a himnusz...“ – olvashatjuk Erkel visszaemlékezésében.

„Harangok szava“! Mély kondulás. Kongás. Benne van az egész történelmünk!
Magyar vagyok. Akinek egy a vére, az összetartozik. De ez nem elég! Tennem is kell

érte! Csendben, szorgosan. Mindenkinek a saját helyén! 
Azt mindenkinek tudnia kell, hogy õseink ott fent az égben azt nézik, hogy a

nemzetnek ki mennyit ér, mit mond, vagy tesz érte. Hiszen a magyar történelmet  ma mi
írjuk, mert mi vagyunk együtt, mi vagyunk maga a nemzet! 

S e nemzetnek egy kis szelete a kultúra, mely elõtt most fejet hajtunk. Megállunk, rá-
csodálkozunk, s a szívünkbe zárjuk, mert a miénk! 

2013. január 22. Tata. Még decemberben meghívtak, hogy a kultúra napját ünnepel-
jem velük a kerámia-alkotásaimból rendezett bemutatóval. Kint szállingózik a hó, a kiál-
lítóteremben már az utolsó simításokat is elvégeztük, a helyükön állnak a kerámia-
figurák. Az õsmagyarjaim mellett az egyik posztamensen Emese álmodik a magyarok-
ról; csoportokba rendezve révednek maguk elé az Árpád-házi szentekrõl, magyar kirá-
lyokról mintázott alkotásaim. Szent István életnagyságú mellszobra köszönti az érkezõket.
Hosszasan nézem a Patrona Hungariaet, Máriát a kis Jézussal a karján, fején a magyar
korona. (Elmosolyodok, mert eszembe jut Búza Barna, a nemrég elhunyt százéves
Mester, aki megdicsért ezen alkotásomért...) Hajkorongok, övveretek mintázatairól
készült a faliképek sora... Semmihez sem hasonlíthatók ezek a motívumok!
Megérintenek, lázba hoznak! Ezek HUNOK, ezek MAGYAROK! Ezek csak a miénk!  

Lágyan szól a zene, az erdélyi ROLE zenekar énekel: „Aki magyar, nyújtsa kezét,
tárja ki a szabad szívét, haragszavak ölelkeznek, lélekhidak emelkednek. Magyarnak
lenni jó, Magyarnak lenni büszkeség, Magyarnak lenni jó, Magyarnak lenni dicsõség.“

Igen, jó magyarnak lenni! Jó ismerni a múltunkat, s tudni, hogy vannak gyökereink.
Ágainkat levághatják, törzsünkbõl faraghatnak, de gyökereinket nem téphetik ki. 

Igen, én nagyon büszke vagyok azért, mert magyarnak születtem! Õseim több mint
ezer éve élnek e földön, s rendkívül sokat köszönhet magyarjainknak az egész világ! 

„– Felség! – mondta Napóleonnak Talleyrand. – Régi szokásuk a magyaroknak, hogy
felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel
velük, amit akarsz!“ A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét, de
szerencsére most még többen vagyunk, akik ma is a visszaszerzéséért, a
megõrzéséért küzdünk, munkálkodunk, s tesszük ezt Önökkel együtt, vállvetve! Hiszen
a múltunk KÖTELEZ!

Milyen csodálatos dolog, hogy ezen a napon, a kultúra napján még hangosabban is
kifejezhetjük a kultúráért való aggódásunkat, a féltésünket, s igyekszünk megmutatni
a sokszínûségét. Büszkeséggel vállalhatjuk az írástudók mûveit, filmjeit, a zene, a
tánc, a képzõmûvészet sok-sok alkotását... Több ezer érték vesz bennünket körül, ez
mind a miénk! Bátran lehetünk rá büszkék!

Észrevenni, életben tartani, örökíteni pedig kötelességünk. Czinege Edit

Wass Albert:         BÜNTETÉS ÉS JUTALOM

Jót tettél és nem fizettek érte? Mit adtál Te a napnak éltetõ melegéért?
Vagy a földnek, hogy ellát kenyérrel?

Rosszat cselekedtek Veled és nem érte õket semmi büntetés? Rövidlátó
vagy, ha jutalmat és büntetést emberi csereeszközök értékével mérsz. A jó
nem más, mint a dolgok õsi és természetes rendje. Egyszerûen csak az
egyenes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyûvé.
Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem, s amik-
tõl nem foszthat meg semmiféle hatalom. Mondom, mint ahogy az egyenes
út jutalma éppen az, hogy nem tértél le róla.

Akik letérnek errõl az útról, éppen azzal, hogy gonoszat cselekedtek Veled,
azokat sajnálnod kell inkább, mert a görbe utak szörnyûségesen nehezek.

Gondol j  ar ra :  fö l  ke l l  épí ten i  a  békességet  ezen a v i lágon.
És békességet  épí ten i  csak jó indulatbó l  lehet .

Nem elég tehát, ha nem gyártasz rossz téglákat valamely épülethez.
Tégla nélkül nem épül föl semmiféle fal. Jó téglákat kell gyártanod. Ha az
emberiség két százaléka rossz téglát gyárt, kilencvennyolc százaléka
pedig Veled együtt tétlenül henyél jó és rossz között: ki építi föl vajon a
békesség házát?



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Kalocsai István Máté (Fekete Tünde)
Harmatos Zorka (Pongrácz Márta)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Egészségház) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

BÓDI FERENC (1944)

BÓDI KÁROLYNÉ BALÁZS ILONA (1923)

BEKE ISTVÁN (1928)

SÁNTÁNÉ MANZEL MÁRIA (1940)
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Kedves Betegek!

w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje még  egy jó ideig  az Egészség-
házban, a volt fogorvosi rendelõben fogadja
Önöket az alábbi idõpontokban:
Hétfõn: 1230-1530-ig

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.

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
hírportálja!

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 (po lgárõr) :       06-30/370-04-81 
Varga Róbert (tûzoltóparancsnok)  06-70/672-55-46

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt.

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: pesko@freemail.hu

MEGHÍVÓ!

Lakiteleki Önkéntes
Segítõk Egyesülete 

2013. február 16-án 1900 órai
kezdettel Farsangi Bált rendez

a Mûvelõdési Házban. 
Vacsora: babgulyás csipetkével és

farsangi fánk.

Belépõ: vacsorával 800.- Ft; 
vacsora nélkül: 300 ft

Jegyek csak elõvételben: Faragó Józsefnénál:
Bocskai út 7 (30/625-08-53); Németh Aninál az isko-
latitkárságán február 15-ig vásárolhatók!

A zenét Fekete Attila szolgáltatja.

Várjuk a jelmezbe öltözött gyermekeket
akiknek a belépés díjtalan,  

külön díjazásban részesülnek !!!

Szeretettel várunk mindenkit!       L.Ö.S.E.

Nagyon sok szeretettel
köszöntjük 

Harmatos Zorkát,
Lakitelek elsõ újszülött
babáját a 2013. évben!

Az Isten éltesse erõben, egészségben, szeretetben!

Kívánjuk, hogy legyen boldog, békés élete! 

Gratulálunk a szülõknek, Pongrácz Mártának és

Harmatos Zoltánnak elsõ szülött gyermekükhöz;

s Julikának, „A“ Nagymamának!!!

Hirdessen a Lakiteleki Újságban!
Áraink hosszú évek óta változatlanok!

teljes oldal: 10.000.- Ft; 
fél oldal: 5.000.- Ft; 
negyed oldal: 2.500.- Ft;

keretes hirdetések:
9x9 cm-es  2.000.- Ft
6x9 cm-es  1.500.- Ft
6x6 cm-es  1.000.- Ft
3x6 cm-es    500.- Ft

Lakossági – folyamatos szövegben: 2.- Ft/betû.

Gyászhírért, emlékezésért, köszöntõért 
továbbra sem kérünk hirdetési díjat.

Elhervadt a virág, a felhõn tovaszállnak, 
de a szívünkbõl az emlékeitek 
soha el nem szállnak.
Egy bûnünk van, de nem nagy vétek,
csak három szó: mindig szerettünk titeket!

Kökény István
halálának 3. évfordulóján 

és neje, Csúz Ilona 
halálának 8. évfordulóján

emlékeznek családjaik

Kabók Roland
január 12-én múlt 
1 éves, 

Kabók Tamás
febr. 10-én lesz 7
esztendõs. 

Nagyon sok szeretettel köszön-
ti a két unokát Kabók mama,

valamint Ildikó és Sándor

Hálás szívvel mondok köszönetet
a karácsonyi ÖRÖMKONCERT
után kapott ajándék-
csomagért. Nagy örö-
met szereztek vele!
Bódorné Lendvai

Márta és családja

25 esztendõs a
Lakiteleki

Újság!
(Bár az elsõ esztendõ-

ben mindössze 4 szám jelent meg; az
idei esztendõ a 25. évfolyama!)

Ez alkalomból különféle pályázatokat
hirdetünk, melyekért jutalmazzuk az
arra érdemeseket. Többféle játékot  is
közzé teszünk; szintén jutalomért!

Most egy kis emlékeztetõ következzék
a legelsõ évfolyam néhány számából:

1989-ben 15 forint volt az újság! 60 esz-
tendõs lett a református templomunk! A
katolikus templom tetejét ebben az esz-
tendõben újították fel; a plébánosunk
Mészáros József volt ekkor. Elhunyt
Kiss János, nyugalmazott  iskolaigaz-
gató. Lakitelekre látogatott Mark Palmer
amerikai nagykövet. Az MDF 2. évfor-
dulóján adták ki az elsõ ‘56-os
emlékérmet, „1956 VÉRTANÚINAK EM-
LÉKÉRE“ felirattal. A BGR-ben 187-en
dolgoznak. Nov. 3-án avatták az ‘56-os
kopjafánkat. Naponta 50-70 személy- és
tehervonat ment át Lakiteleken; júniusban
5136, júliusban 5211 db jegyet vásároltak
az utazók az állomásunkon....(ma már nincs
jegyárusítás! tehervonat is alig...) CzE

Lakiteleki

Újság
Nagyon bízunk

abban, hogy a

2 0 0 6 - o s

vÆlasztÆskor ez

a kormÆny

eltakarodik a

nyakunkból!!!

Elegünk van a

l o p Æ s b ó l ,

hazugsÆg-ból,

az öntömjØne-

zØasbıl,  az

orszÆg vagy-

onÆnak oszto-

Mit tesznek a kisem-
bereel?Az utolsó
centig bevasalják az
adóját, megdolgoz-
tatják, kizsarolják, a
pénzét, erejét kisaj-
tolják.
Főleg a nagyavál-
lalkozók meg nagy
ívben letojják! 
Ha el tudja olvasni,
akkor csak egyet
érthet, mert a saját
bőrén is ezt tapasz-
talhatja!
Undirító komcsik
ülnek a nyakunkon,

Hálás szívvel köszöni a  LAKITELEKI ÖNKÉNTES SEGÍTÕK EGYESÜLETE a december 31-én
kapott segítségét Tóthné Balla Marikának és a konyha dolgozóinak a vacsora megfõzéséért;
Lezsák Sándornak, Czinege Editnek, Varga Györgynek, Somodiné Idának, Németh Anninak,
Faragóné Brigittának, Sári Lászlónak, a Jutka boltnak, Pótári Bélának, a BON-BON Élelmiszer-
boltnak, Kiss Zsuzsa fodrásznak, Fekete Attilának, a „bevállalós“ rock-anyukáknak,  a L.Ö.S.E. -
tagoknak és mindazoknak, akik FEKETE OLIVÉRTés az EGYESÜLETÜNKET TÁMOGATTÁK.    

Faragóné Anett
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„FÉLIDÕBEN“ – , de másként... 
Sokan kérdezték, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklusban, az elmúlt bõ két és fél évben,  mennyi pénz érkezett
Lakitelekre, mennyivel gazdagodott az Önkormányzat és a falu az elnyert pályázatok, vagy éppen az önkormányza-
ti adósságkonszolidáció révén. Az alábbi táblázatban ezeket az adatokat tesszük közzé, benne valamennyi olyan
pályázatot, amelyet az Önkormányzat, illetve intézményei nyertek el 2010. októberét követõen.

Pályázat megnevezése, 
vagy egyéb jogcím Elnyert összeg (forint) Jelenlegi állapot

Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken 71.974.657 Nyertes pályázat, a megvalósítás elõkésztése zajlik

A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és
bõvítése 114.000.000 Nyertes pályázat, a megvalósítás elõkésztése zajlik

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
a lakiteleki Gondozási Központban 49.875.000 Nyertes pályázat, a megvalósítás elõkésztése zajlik

Dr. Deák István utca felújítása és körforgalom
építése Lakiteleken 121.333.932 Nyertes pályázat, a megvalósítás elõkésztése zajlik

Gutta Cavat lapidem – a türelem 
Lakiteleken is rózsát terem 6.000.000 Megvalósítás folyamatban

„Kulcsszerepben a mi óvodánk is.“ 
Az óvodai nevelés sikeres modernizációs folyama-
tainak segítése, mintaadó szolgáltatói szerepben

3.000.000 Megvalósítás folyamatban

Vízi foglalkoztató a Tõsfürdõben, 
a gyermek élményfürdõk új generációja 49.721.549 Megvalósítás folyamatban

Kerékpárút építés Lakitelek területén 
a 44. sz. fõút mentén 197.927.810 Megvalósítás folyamatban

Csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítése
Lakiteleken

94.461.419 + 
6.716.666 +              
3.009.287

Megvalósítás folyamatban

Napelemek telepítése a lakiteleki Eötvös Iskolára 22.367.750 Megvalósult

Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése 721.188.604 Megvalósult

Komplex épületenergetikai korszerûsítés 
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál

201.857.763 + 
21.187.014

Megvalósult

„Per Asper ad Astra“
– Rögös az út a csillagokhoz –  iskolai pályázat

ÖNHIKI pályázat 2011

ÖNHIKI pályázat 2012 46.421.000 Megvalósult

Adósságkonszolidáció keretében 
az állam által átvállalt tartozás 784.069.666 Megvalósult

Összesen: 2.565.506.937* 

17.221.280

33.173.000

* Tõke + kamat 2012. december 12-i HUF/CHF árfolyamon

Megvalósult

Megvalósult
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NÉGY ÉVSZAK LAKITELEKEN c. fotópályázat
Lakitelek Önkormányzata fotópályázatot hirdet „Lakitelek a 2013. év
négy hónapjában“ címmel.

A pályázat célja és témája:
A fotópályázat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet településünk értékeire,
jelenségeire, történéseire. Az Önkormányzat olyan fotográfiákat vár, amelyek
kifejezik településünk mai állapotát, elsõsorban a lakitelekiek életét, minden-
napjait, tevékenységeit, ráirányítják a figyelmet a településen fellelhetõ
épületekre, parkokra, a bennünket körülvevõ természetre, különösen a
Tõserdõre. Ezeken túl, bármilyen Lakitelekkel kapcsolatos témában
szabadon lehet pályázni.

Nevezési feltételek:
w A fotópályázaton bárki részt vehet kortól, foglalkozástól és lakóhelytõl
függetlenül. Nevezési díj nincs.
w mailto: A pályamûveket a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen, vagy szemé-
lyesen a lakiteleki Mûvelõdési Házban (CD-n) lehet benyújtani 2013. szeptem-
ber 1. és 2013. november 1. között, a tárgyban a „Lakitelek fotópályázat“ téma
megjelölésével. A beküldésrõl a pályázó visszaigazolást kap.
w Minden file nevét az alábbi módon kérjük megadni: utónév, keresztnév elsõ
betûje, kép címe. A file nevében ékezetes betûk ne legyenek, a szavak alsó
vonallal legyenek összekötve. A file neve maximum 50 karakter lehet. (Kovács
Andrea „Útkeresés“ címû képe tehát ezt a nevet kapja:
Kovacs_A_Utkereses.jpg)
w A fotók mellett el kell küldeni a pályázó nevét, lakcímét, egyéb elérhetõsé-
gi adatait, valamint egy ún. mûvésznevet, melyet kizárólag az elbírálás során
használunk.

Formai és technikai követelmények:
w Pályázni csak Lakitelek területén készített fotográfiával lehet.
w Egy személy maximum 25 fotóval pályázhat. A késõbbi díjazásnál elõnyben
részesül, aki az év minél több hónapjában készült fotókkal pályázik.
w Filetípus: JPEG; minimális méret: 1 MB/kép; maximális méret: nincs meghatározva.

Díjazás:
w A beküldési határidõt követõen az Önkormányzat által kijelölt szakmai
bizottság dönt a legszebb fotók díjazásáról. Az elbírálás alá kerülõ anyagok a
megadott ún. mûvésznév alatt, egyéb azonosító adat nélkül kerülnek a
bizottság elé.
w Az arra alkalmas fotókat egy galériában bárki számára hozzáférhetõvé
teszi a kiíró.
w A legjobb fotóalkotások beküldõi értékes díjazásban részesülnek.
w Eredményhirdetés és díjak átadása: 2013. évi Lakiteleki Ünnepi Hét
keretében, 2013. decemberben.

Egyéb feltételek:
w A pályázó kijelenti, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt személyek nyil-
vános megjelentetéshez való hozzájárulásával. A pályázó tudomásul veszi
továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzõi jogok vonatkozásában
harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne,
az ezzel kapcsolatos felelõsséget teljes egészében vállalja.
w A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatra beküldött pályamûveket a pályázat
kiírói, ellenszolgáltatás nélkül, akár módosítások végrehajtásával felhasznál-
hatják a késõbbiekben.
w A pályázat legszebb fotóiból állítja össze a kiíró Lakitelek 2014. évi falinap-
tárát, kártya naptárát, valamint helyi képeslapokat is. A késõbb felhasznált
anyagokon az adott fotó készítõjének neve forrásnévként jelölve lesz.

További információ: 
w E-mail: muvhaz@lakitelek.hu   w Tel.: Belicza András, 70/931-79-02
w Cím: Mûvelõdési Ház, Lakitelek, Széchenyi krt. 46.

Emlékezés
Wass Albertre és más

elfeledett írókra
2013. február 15-én 1800 órakor kezdõdik

az idei 25 órás Wass Albert felolvasás,
melyre szeretettel hívjuk Önt és kedves

családját.
Ismét várjuk azok jelentkezését, akik részesei lennének a
rendezvénynek hallgatóként, vagy szívesen olvasnának fel
egy-két novellát, mesét, vagy regényrészletet.
A felolvasás február 15-e 1800 órától február 16-a 1900

óráig kerül megrendezésre a Lakiteleki Mûvelõdési
Ház külsõ klubtermében.
Felolvasáshoz várom a jelentkezést a 06-20/9329183 tele-
fonszámon, vagy az m.szilvi.mo@gmail.com email címen.

Örömgála, 2012...
Decemberben ismét megrendeztük ezt a könnyûzenei estét, amikor is a

lakiteleki énekesek, táncosok léptek a mûvelõdési ház színpadára.
Különbözõ okok miatt nem tudtunk most élõ zenekart állítani a dalok mögé,
mert idõ hiányában nem sikerült összeegyeztetni a próbákat, gyakorlásokat.
A mûsor ezért kapta az Örömgála címet, mert az énekesek mellett olyan tán-
cos produkciókat, hang- és fénytechnikát tettünk a szereplõk mellé, amely
inkább adott gálaest jellegû megjelenést, mint koncerthangulatot. Köszönet
illeti a fellépõket, akik nagyon komolyan készültek a produkcióikkal. Új han-
gokat is hallhatott a hazai közönség a jól bevált szereplõk mellett, akik profin
hozták a tõlük telhetõ legjobbat. Köszönöm Kökény Imre munkáját, Balla
Sándor barátomnak és feleségének segítségét a mûsor felvételéhez, a Harnos
Hang- és Fénytechnikának pedig a színpad hangulatos bevilágítását. A hangu-
latot megalapozta a mûvelõdési ház elõtt felállított Hópihe bazár és a forralt
boros, puncsos stand… Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát nálunk.

A rendezvény támogatói között volt Lezsák Sándorné (Lakitelek
Népfõiskola), Víglási Imre (Jutka ABC), Radics István (piactéri Magyar
Pékség), akiknek köszönjük a segítséget épp úgy, mint mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak az est sikeréhez. 

A bevételt most is a halmozottan hátrányos helyzetû családok, gyerekek
számára ajánlotta fel a társulat, tíz családnak tudtunk tartós élelmiszereket tar-
talmazó csomagot összeállítani és eljuttatni még a karácsonyi ünnepek elõtt.

Azt biztosan leírhatom, hogy idén is lesz Örömkoncert. A résztvevõk min-
denképpen vállalják, és össze fog állni egy zenekar is az alkalomra.
Ráadásul nekem is van egy ígéretem, hogy megtanulok egy új hangszeren
játszani addig… Ezt betartom.

Sikeres, boldog új évet kívánok mindenkinek!                       Belicza András

* Pénzzel sok mindent megvehetsz, de álmodozást, mûvészi élményt soha!
* Vedd észre az egészben a részletet! Ha megkapó, örökítsd meg magad-
nak és a jõvõnek! Ezzel még az unokáidnak is örömet szerzel!
* Ne csak fotóval, hanem szöveggel is tedd magadnak emlékezetessé az
adott pillanatot! Írj! Álmodj! Gondolkodj!... és SZERESD az adott pillanatot!
HISZEN EZ AZ ÉLET MAGA!
* Az öröm akkor lesz igazán öröm, ha van kivel megosztani!             E. Parus

A Mûvelõdési Ház 
állandó programjai:

Néptánc (hétfõ 14.00, szerda 14.00, péntek 18.00)
Modern tánc (hétfõ 15.30)
Német tanfolyam (csütörtök 18.00)
Jóga (hétfõ 19.00)
Ping-pong klub (kedd 18.00)
Felekezetközi Biblia csoport (péntek 19.00)
Grand Up tánccsoport (vasárnap 17.00)
Színjátszó csoport (felnõtt) (kedd 18.00)
Gyûjtõk klubja (minden hónap elsõ szombatja 14.00)
Nyugdíjas klub (kéthetente szerdán 16.00)
Nyugdíjas Énekkar (hétfõ 17.00)

MÛVHÁZ
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
360 informatikai és idegen nyelvi képzés indult

el a Tudásod a Jövõd! programban

360 informatikai és idegen nyelvi képzés már elindult a Tudásod
a jövõd! projekt keretében, január 22-én pedig újabb képzések
jelennek meg. A program keretében százezren vehetnek részt
minimális önerõ mellett idegen nyelvi és informatikai képzésben
2014 augusztusáig.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a már 24 képzõ intézmén-
nyel aláírt megállapodáson túl, további 83 képzõ intézménnyel
kötött együttmûködési megállapodást. A megállapodások mellett a
képzések meghirdetése is ütemezetten halad, így ennek köszön-
hetõen január 22-én újabb képzések jelennek meg.

Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejû
és kedvezményes felnõttképzési programra, mint a Tudásod a
jövõd!. A programban egészen minimális önerõ befizetésével bárki
idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehet részt, aki
betöltötte a 18. életévét és nem áll középiskolával, felsõoktatási
intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a
költségtérítéses képzésben résztvevõk), így a program több ezer
embernek ad komoly esélyt a fejlõdésre. A kormány személyenként
bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja az idegen nyelvi
és informatikai képzésben résztvevõket, a támogatás a költségek
95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetû kistérségekbõl jelen-
tkezõknek csak 2 % önrészt kell befizetniük, a többieknek 5%-ot. A
felnõttképzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a
kismamákat, a legszegényebb környezetben élõket és a 45 év felet-
tieket.  Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs
felsõ korhatára. A jelentkezõk a következõ két évben az ország
egész területén összesen 300 képzõ helyen tanulhatnak majd.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Lakiteleken a
Könyvtárban lehet érdeklõdni a program felõl.

További információ: www.tudasodajovod.hu

(Bács-  K iskun Megyei  Kormányhivata l )

Visszatek in tés. . .

Készülõdés a Bölcsõdében az ünnepekre!

Igen! Azok a pici apró gyermekek is készülnek az
ünnepekre. 

Nagyon várták a Mikulást, sok kis csillogó szempár
énekelt a télapónak, ki nagyon bátran, ki könnyeit potyog-
tatva a gondozó néni karjába vette el a csomagot. Ezúton
szeretnénk megköszönni Szuetta Bélának, hogy sok-sok
éve megörvendezteti pici gyermekeinket és eljön hozzánk. 

Karácsonyra is nagy örömmel készülünk és nagyon vár-
tuk. Színezett papírokból csináltunk füzért, amit a
gyerekekkel közösen feltettük a Takarékszövetkezet elõtt
álló karácsonyfára, énekelünk, mézes kalácsot sütünk,
amit apró kezek szaggatnak, közösen tesszük a sütõbe és
megteremtjük a karácsonyi hangulatot. Itt sem hagyhatjuk
ki a köszönetet a szülõknek a felajánlott fenyõfákért, sza-
loncukorért, játékokért, amit a fa alá tudunk tenni és ezzel
is örömet szerezni az aprócska gyermekeknek. Azoknak is
nagyon köszönjük a segítséget, akiknek a gyermeke már
nem jár bölcsõdénkbe, a sok-sok játékért, ami nekünk nagy
hasznunkra lesz. Köszönjük Magyar Ilonának és Tóth
Ildikónak. Külön köszönjük Kalócz Helgának a nagy-
mértékû támogatását, segítségét.

Kívánunk mindenkinek, ilyen példás összetartást, békés
napokat és boldog új évet!                   a Bölcsõde dolgozói 

Lakitelek –
Kunszentmárton

i. é.
06:12 – 06:56
15:32 – 16:21     
17:32 – 18:18

Kunszentmárton
– Lakitelek
i. é.

04:39 – 05:35      
05:19 – 06:36    
14:32 – 15:22      
16:32 – 17:22

Lakitelek –
Kkfháza

i. é.
06:15 – 07:01    
08:35 – 09:16    
11:36 – 12:16     
15:36 – 16:18     
17:36 – 18:17 

Kkfháza –
Lakitelek
i. é.

07:39 – 08:19     
10:38  – 11:19     
14:38 – 15:19     
16:39 – 17:19     
19:39 – 20:19

4:32 (m.n.)

4:40 mindennap

5:39 (m.n.)

6:02 isk.
6:13 mindennap

6:14 mindennap

6:32 isk.
6:42 (m.n.)

7:46 isk.                 
7:54 mindennap

8:44 mindennap

9:09 (m.n.)

9:38 mindennap

10:09 (m.n.)

10:49 isk.                 
11:21 (m.n.)

12:22  (m.n.)

13:40 (m.n.)

14:28 (m.n.)

15:22  isk.                 
15:35 (m.n.)

16:02 (m.n.)

16:14 (m.n.)

17:18 (m.n.)

16:26 mindennap

18:44 (m.n.)

20:54 (m.n.)

5:15 (m.n.)

6:30  (m.n.)

7:15 mindennap

7:30 (m.n.)

8:00  (m.n.)

8:15 (m.n.)

9:00 (m.n.)

9:55 (m.n.)

10:15 (m.n.)

11:30 (m.n.)

12:00  (m.n.)

12:35 (m.n.)

13:05 (m.n.)

13:30 (m.n.)

14:00 (m.n.)

14:30 (m.n.)

14:45 (m.n.)

15:10 mindennap

15:35 mindennap

16:00  (m.n.)

16:30 (m.n.)

16:55 (m.n.)

17:35  mindennap

18:00 (m.n.)

19:40 (m.n.)

20:15 (m.n.)

22:30 (m.n.)

7:06 mindennap

7:25 isk             

8:23   (m.n.)

9:59 (m.n.)

12:25 (m.n.)

13:15 (m.n.)

14:06 isk.            

14:35 (m.n.)

15:06 (m.n.)

16:33  (m.n.)

18:06 (m.n.)

18:33 (m.n.)

19:06 (m.n.)

5:20 (m.n.)

5:55 (m.n.)

7:32   (m.n.)

8:50 (m.n.)

9:50 (m.n.)

10:35 (m.n.)

12:47 isk.            

13:15 (m.n.)

15:16 (m.n.)

15:55  (m.n.)

18:25 (m.n.)

Kecskemétrõl 
Lakitelekre

Lakitelekrõl
Kecskemétre  

Lakitelekrõl
Tiszakécskére 

Tiszakécskérõl
Lakitelekre 

4:27  (m.n.)

5:57 (m.n.)

6:27  (m.n.)

9:27 (m.n.)

12:17 (m.n.)

15:17 (m.n.)

15:57 (m.n.)

20:50 (m.n.)

5:15 (m.n.)

8:15  (m.n.)

9:27 (m.n.)

11:00 (m.n.)

14:05 isk.  

14:45 (m.n.)

16:55 (m.n.)

22:30 (m.n.)

Kecskemétrõl
Tõsfürdõhöz

Tõsfürdõtõl 
Kecskemétre  

BUSZ menetrend

Tõsfürdõtõl
Szegedre

Tõsfürdõtõl 
Egerbe

Szegedrõl
Tõsfürdõhöz 

9:07 naponta
17:49 naponta

6:15 naponta
13:40 naponta

7:46 naponta
15:33 naponta

Lakitelek – 
Kecskemét
i. é.

05:30 – 06:14  
06:20 – 07:00    
08:30 – 09:14   
11:30 – 12:14 
13:30 – 14:14  
15:30 – 16:14   
17:30 – 18:14   
20:30 – 21:14   

Kecskemét – 
Lakitelek
i. é.

04:42 – 05:27   
07:42 – 08:26    
10:42 – 11:26    
12:42 – 13:26  
14:42 – 15:26    
16:42 – 17:26   
19:42 – 20:26

Lakitelek – 
Szolnok

i. é.
05:32 – 06:29
06:18 – 07:22    
08:32 – 09:29     
11:32 – 12:29
13:32 – 14:29     
15:32 – 16:29   
17:42 – 18:39 
20:32 – 21:29

Szolnok  –
Lakitelek
i. é.

04:00 – 05:26    
07:31 – 08:28   
10:31 – 11:28 
12:31 – 14:28    
14:31 – 15:28 
16:31 – 17:28    
19:31 – 20:28

2013 
januárjától érvényes –  

M
Á
V

menetrend

Jelek: (m.n.)= munkanapokon;   isk= tanítási napokon közlekedik



Kedves Olvasók!

Köszönöm, hogy érdeklik a híreink, figyelemmel kíséri azokat a történéseket,
amelyek a mi életünkben fontosak, a mindennapjainkba örömet, szép pillana-
tokat, vagy szomorúságot hoznak. 

Köszönöm a támogatást, amely alkalmanként kézzel fogható, és még több
alkalommal lelki támasz! Nekünk – dolgozóknak – erõt ad a nehéz helyzetek
elviseléséhez, ellátottjainknak tiszteletet, tisztességet idõs napjaikban. 

Kívánom Önöknek,  hogy legyen részük abban a t isz te le tben,
szeretetben amelyet  Önök fe lénk i rányí tanak.  

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik
közvetve, vagy közvetlenül értünk dolgoznak, és köszönjük azok
részvételét ünnepeinkben, azok ajándékait akik szebbé tették szá-
munkra az évet, az év legutolsó hónapját.

Köszönjük Szuetta Béla Mikulásunknak a bájos ajándék- és virgácsosztást,
Köszönjük Miklovics Tibornak és Miklovicsné Mihók Irmának a 101 palacsin-
tát (finom volt). Köszönjük a Jutka ABC-nek (tulajdonosának és vezetõjének) a
kedvezményes Mikulás- és szaloncukor vásárlási lehetõséget. Köszönetet mon-
dunk Varga Lászlóné Jutkának a sok finom almáért, Tóthné Balla Máriának,
a Laki-Konyha kft-nek a szaloncukorért és a konyha vezetõjének és dolgozóinak
az ünnepi ebédekért. Köszönjük Tercsiné Búzás Ilonának a Mikulásra adott
gyümölcsöt, szaloncukrot, kis Mikulásokat (köszönjük, hogy nagy betegen is
gondolt ránk.) Köszönjük Bódi Károlynak és a Himalája Blue kft-nek, hogy
támogatást nyújtottak DVD-filmek és DVD-lejátszó, kártya, és karácsonyfadíszek
beszerzésével! Köszönjük Felföldi Zoltán polgármester úrnak a saját erdõjébõl
küldött karácsonyfát. Köszönjük Bódi Károlynak (Édesanyja emlékének), hogy
anyagi támogatásával segített.

Az Önkormányzaton keresztül lehetõségünk volt az intézmény folyosójának
linóleummal történõ leborítására, poharak, bögrék vásárlására. 

Hálás szívvel köszönjük meg  Bagi Ferenc plébános úrnak, (és a Rózsafüzér
Társulat tagjainak)  és Szabó Tamás lelkész úrnak, (és Tubak Jánosnak)
hogy legszebb, legszentebb ünnepünkön, Karácsonykor velünk voltak és együtt
imádkozhattunk. Csodálatos vo l t  az ima,  a  mise,  az á ldás ere je,
amely  békét  hozot t  a  nehéz terhet ,  sok szenvedést  c ipe lõ  idõ-
se ink é le tébe az ünnepek ide jén.  

Köszönjük az általános iskola tanulóinak (énekkarának) és tanárnõjüknek
kedves és megható mûsorát, és hálásan köszönjük az óvoda Napsugár cso-
portjának és az óvó néniknek hogy elõadásukkal mosolyt csaltak lakóink
arcára. 

Köszönetet mondunk Lezsák Sándor képviselõ úrnak, az országgyûlés
alelnökének, hogy lakóink részére karácsonyi ajándékot küldött, s azt, hogy
gondolt ránk.

Szép és emlékezetesen megható perceket hozott az életünkbe 2012 decem-
bere. Január elején Fábián Istvánné egy televízióval lepte meg az intézményt,
Bánfalvi Pálné, és Tar  István ruhaadományt juttatott el hozzánk, amelyet ellá-
tottjaink részére tovább osztunk. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Tanyagondnokaink munkáját, bemu-
tatkozását segítik. Örömünkre szolgál hogy az ország minden részébõl jött,
képzésben részt vevõ társaiknak Lakitelek népszerûsítését segítõ anyagokat
adnak, külön köszönjük Pulai Sándornak, hogy egy-egy kis üveg mézet felaján-
lott a tanulótársak ajándékcsomagjába. 

Kérjük a külterületen élõket,  hogy problémáik esetén vegyék
igénybe a tanyagondnoki  szolgál tatást!

Tanyagondnokok elérhetõsége: Tóth Ferenc: 06-70/ 93 17 828
Csontosné Pálinkás Julika: 06-70/ 94 19 633

………………………………………………………………………

Szomorúságban, végsõ búcsúban is volt részünk: Bódi Károlyné Ilonka
néni január 2-án töltötte volna be a 90.életévét. Terveztük a születésnapját,
annak megünneplését. Sajnos nem érte meg. De élete utolsó szakaszában
itthon volt. Itt Lakiteleken, ahol leélte, végig dolgozta az életét. Megnyugodott.
Hazaérkezett, immár végleg. 

Végsõ búcsút vettünk Sváb Kovács Árpádnétól, és 2013. január 1-jén
elhunyt Beke Istvántól. 

Emléküket megõrizzük. Nyugodjanak Békében!

MEGHÍVÓ!
Kedves Olvasó! 

2013. február 2-án – szom-
baton – 19 órai kezdettel, a
megújult Mûvelõdési Ház-
ban Farsangi Bálat tartunk!

A Gondozási Központ
javára, céljában további ünnepek rendezvények megtartásához, az intézmény
mûködésének segítéséhez, eszközök stb. beszerzéséhez...

A rendezvény nem vacsorával  egybekötött !

Egy kisebb mûsorral, tombolával, támogatójeggyel – azok sorsolásával – meg-
növelt bevételével jótékony célt szolgáló rendezvény, amelyre ezúton is
meghívunk és szeretettel várunk minden érdeklõdõt. 

Belépõjegy nincs. Belépés 2 db tombola vásárlásával, amellyel   nyerhet
is a tulajdonosa.  A jelmezeseket díjazzuk. 

Élõ zene: Belicza András
A rendezvényrõl a Lakiteleki Újság következõ számában tudósítunk.

Addig is sok szép hétköznapot, nyugalmat, békét és nem utolsó sor-
ban jó egészséget kívánok : Tigyi Istvánné 

intézményvezetõ
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Hírek, események az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központban…

Nagy örömünkre idén is volt lehetõségünk cipõs-
dobozokkal segíteni kisgyermekes családokat!

Az orgoványi Örömhír
Alapítvány jóvoltából 120
dobozt 40 család között osz-
tottunk szét.
Az Alapítvány maga is missziót
folytat élelmiszer és más
adományok kiosztásában.
Az Örömhír Alapítvány által
felajánlott cipõsdobozok kiosz-
tásában 5 lakiteleki lakos vett
részt. A dobozokat személyesen vittük ki a családoknak.   Sné. N. D.

CSAPADÉK MENNYISÉGE ÉS MEGOSZLÁSA
Lakiteleken – 2012-ben

Hónap                  Csapadék mm        Csapadékos napok száma

január            19,9            7
február           32,4            6
márc ius           1,3             3
ápr i l is           24,9            6
május            59,2            7
jún ius           50,1            5
jú l ius            23,8            4
augusztus         2,1             1
szeptember        59,1            7
október           61,0            6
november          34,7            8
december          49,4                  11

Összesen:          417,9 71

Az 50 éves évi átlag:   517  mm   (1901-1950)
Az elsõ félévben:   187,8 mm
A második félévben:   230,1 mm
A vegetáció alatt:   230,4 mm (04.15-10.15 között)
A nyugalmi idõben:   187,5 mm (01.01-04.14 és 10.15-12.31 között)
Az 50 éves átlagtól való eltérés: -99,1 mm
Hó 15 napon esett:  67,4 mm

I s m é t  k ö s z ö n j ü k  B á n y a i  A n t a l n a k  a  j e l e n t é s t !



Kedves Olvasóink!

Nagy László versével kívánunk
áldott, vidám és nagyon boldog új

esztendõt kedves mindannyiuknak!!

ADJON AZ ISTEN

A d j o n  a z  I s t e n
s z e r e n c s é t ,

s z e r e l m e t ,  f o r r ó
k e m e n c é t .

ü r e s  v é k á m b a ,
g a b o n á t ,

á r v a  k e z e m b e
p a r o l á t ,

l á m p á m b a  l á n g o t ,
n e  k e l l j e n

k o r á n  a z  á g y r a  h e v e r n e m ,
k é r d é s r e  v á l a s z t

õ  k ü l d j ö n ,
h o g y  h i t e m  s z é j j e l

n e  d ü l j ö n ,
a d j o n  a z  I s t e n

f é n y e k e t ,
t e m e t õ k  h e l y e t t

é l e t e t  ?
n e k e m  a  k é r é s
n a g y  s z é g y e n ,

a d j o n  ú g y i s ,  h a
n e m  k é r e m .

A 2012. esztendõ utolsó tanácsülésén Lakitelek,
Nyárlõrinc és Tiszaug önkormányzatai a törvényi
rendelkezésnek megfelelõen az általános iskolákat
kivették az intézményfenntartó társulásból, de ki-
nyilvánították azon szándékukat, hogy a társulást
az óvodák tekintetében fenntartják.

A 2013. évet iskolánk már állami
intézményként kezdte.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tiszakécskei Tankerületének egyik intézménye let-
tünk a nyárlõrinci, szentkirályi, tiszaalpári és kécskei
iskolákkal egyetemben. Az új helyzetet korábbi tár-
sulásunk felépítéséhez lehetne hasonlítani. Abban
Lakitelek volt a gesztor, s a társult intézmények igaz-
gatója felelt két iskola és három óvoda
mûködéséért. Jelenleg a Tankerület vezetõje,
Seresné Kozári Nóra igazgató asszony irányítja
a kerület öt iskoláját az iskolaigazgatók segít-
ségével.

Jelzésértékû az a döntés, mely önkormányzatunk
decemberi rendkívüli testületi ülésén született.
Ennek értelmében a pedagógiai feladatok állami
kézbe történõ átadása mellett a község továbbra is
vállalta az iskolaépület mûködtetését. Így továbbra is
szoros kapcsolatban marad az iskola a településsel.

Az elõttünk álló hetekben, hónapokban sok kérdére
kell választ kapnunk. Most tanuljuk, kinek a nevére kell
számlát kérnünk a napi beszerzésekrõl, a nevelõ-
oktató munkához kapcsolódó kiadásokról. Várjuk a
tankönyvrendeléssel kapcsolatos szabályozást, s köz-
ben nyolcadikosaink a továbbtanulásra készülnek. 

A fontos kérdések és az apró részletek naponta új
problémákat vetnek fel, amelyeket igyekszünk
megoldani. Bízom benne, hogy iskolánk tanulói mind-
ezekbõl semmit sem vesznek észre. Eddigi tapasz-
talatainkat, az elsõ félév munkáját, s a második
félévre vonatkozó elképzeléseket január 29-én
nevelõtestületi értekezleten fogjuk megbeszélni.

Végzõs diákjaink január 19-én, szombaton töltöt-
ték ki a központi felvételi vizsgák feladatlapjait. Az
eredményekrõl január végéig tájékoztatják az
intézmények a felvételizõket. Ettõl kezdve lehet
komolyan gondolkodni azon, hova lesz elegendõ a
teljesítmény, melyik középiskolát érdemes
megcélozni. Minden nyolcadikos osztályfõnök, és
továbbtanulási felelõsünk is szívesen segít a csalá-
doknak a döntésben.

Iskolánk a Lakiteleki Népfõiskolával és a
Keresztény Élet szerkesztõségével közösen idén
két Kárpát-medencei TANULMÁNYI VERSENYT
is meghirdet. Általános iskolások részére a magyar
õstörténet és az Árpádok kora a téma.

840 esztendeje annak, hogy III. Bélát Magyar-
ország királyává koromázták. Rá emlékezve 18.
történelmi versenyünk címe: Aranyváros hercege.
A középiskolás csapatokat a két Zrínyi Miklós, a
szigetvári hõs és a hadvezér költõ életét és korát
feldolgozó „Ne bánts a magyart“ címû versenyre
várjuk. A feladatok február 10-tõl kéthetente jelen-
nek majd meg a Keresztény Élet címû hetilapban.
Kategóriánként a 20 legjobb csapatot áprilisban vár-
juk Lakitelekre a középdöntõre és a döntõre. A
legjobbak jutalma horvátországi utazás lesz Lezsák
Sándor úr, az országgyûlés alelnöke vezetésével.

Február 1-jén, pénteken rendezi meg a Fiatal
Gazdák Magyarországi Szövetsége Budapesten a
Vesd bele magad program 2012. évi évértékelõ
konferenciáját. A Dr. Fazekas Sándor miniszter úr
elõadásával kezdõdõ programban tanítónõnk,
Vargáné Darabos Márta számol majd be arról a
példaértékû összefogásról, amely Lakiteleken a
szülõk, az iskola és a fiatal gazdák között
szervezõdött. A konferencián iskolánkat Mártán
kívül Pádár Erzsébet és Balog Erika, a lakiteleki
fiatal gazdákat pedig Tasi Péter képviseli.

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány a 2011. esz-
tendõben az 1%-os felajánlásokból 370 426 Ft-tal
gyarapodott. Az összeget teljes egészében a gyer-
mekek beiskolázási támogatására fordítottuk.
Köszönjük minden kedves felajánló támogatását!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi adójuk
1%-ának felajánlásakor is gondoljanak alapít-
ványunkra! Adószámunk: 18346644-1-03

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Seresné Kozári Nóra, a tankerület igazgatója és
Felföldi Zoltán polgármester aláírják az iskola
államnak történõ átadásáról, de Lakitelek Önkor-
mányzata általi mûködtetésérõl szóló dokumentu-
mot. 

Magyar Kultúra Napja

2013. január 22-én a mûvelõdési házban is
programokkal köszöntöttük a Kultúra Napját.
Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a nemzeti
himnuszunkat – 190 évvel ezelõtt. 

Nagy Zsuzsa lakiteleki festõnõ képeibõl nyílt
egy rövid kiállítás, amelyet sajnos csak néhány
napig élvezhettek
az érdeklõdõk,
mert az aulában
tartott egyéb pro-
gramok lebo-
nyolítása miatt
nem tudtuk volna
folyamatosan biz-
tosítani a méltó
környezetet. 

(Több kiállítást is tervezünk idén, reméljük, hogy
az õ képeit is megkaphatjuk még az év folyamán
hosszabb idõre is.)

Fekete István: Tüskevár címû mûvébõl az
elmúlt években új mozifilm készült, ezt az
alkotást vetítettük a nap folyamán kétszer.
Délelõtt az iskolások este pedig a felnõttek, csalá-
dok látogattak el hozzánk. 

Gyönyörûen fényképezett, hangulatos, igazi
családi mozifilmet készítettek az alkotók. 

Köszönöm Szabados Zoltánnak, Lendvai
Dénesnek, Kökény Imrének a technikai segítséget,
Fincickyné Piroska néninek pedig a kreatív alkotó
munkáját, amellyel hozzájárult a belsõ tér hangulatá-
nak megteremtéséhez.

Belicza András

Tisztelt  és kedves 
kisgyermekes anyukák!

Mint tudják, lehetõség van már arra is, hogy két éves
kor alatt lehet a bölcsõdét igénybe venni!!

Nagy örömünkre ebben az évben is sokan és folyam-
atosan jelentkeznek – ezt a lehetõséget kihasználni..

Bölcsõdénk túl a szakszerû gondozáson-
nevelésen sok fajta élményt ad a gyerekeknek az
egész nap folyamán.

Rengeteg a fejlesztõ játék, gyönyörû játékok állnak
rendelkezésre a szerepjátékokhoz, sõt sok mesét,
mondókát, éneket hallhatnak, tanulhatnak a kicsik a
kisgyermeknevelõktõl! He l y  m é g  va n,  j ö j j e -
n e k ,  j e le n t k e z z e n e k  m i h a m a r abb !

Mi nagy szeretettel várunk minden kicsit!

Szabóné Hunyadi Judit
bölcsõdevezetõ



Egyházközségi krónika 2012.

Rendhagyó volt  január 22-én a szentmise, mert özv. Gulyás
Jánosné  Elek Julianna oncsai lakos 100. születésnapját
ünnepeltük, közösen imádkoztunk vele és érte.

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 22, 23, 24-én Dr.
Esiobu Anayo Augustus nyárlõrinci plébános tartotta.

Március 3-án Lakiteleken volt az esperes kerületi hittan-
verseny, ahol 5-6. és 7-8. osztály egyéni és csapatverseny-
ben, valamint középiskolás egyéniben a mi hittanosaink
szerezték meg az elsõ helyet.

Áprilisban arról adtunk hírt, hogy a keceli II. János Pál
Általános iskolában rendezett egyházmegyei hittan-
versenyen is kiválóan szerepeltek hittanosaink.

Május 20-án, Urunk mennybemenetelének napján volt az
elsõáldozás. Ezúttal 7 gyermek részesült az Eukarisztia
szentségében.

Május 27-én megtartottuk az immár hagyománnyá lett Hõsök
napját és a családi napot a templom kertjében.

Május 28-án, Pünkösdhétfõn  a mi templomunkból indult
elõször a magyar szentcsalád zarándoklat, amely a
Lakiteleken õrzött Szent Imre, a Nyárlõrincen õrzött Boldog
Gizella   és a Szentkirályon õrzött Szent István ereklyét
kötötte össze.

Június 12-én a lakiteleki Eötvös Iskola és Zeneiskola  tanárai
és diákjai koncertet adtak a templom javára.

Augusztus 19-én, vasárnap, Csernák Pál aranymisés atya
tartotta a szentmisét.

Augusztus 25-26-án éjjel volt a 2. magyar szentcsalád
zarándoklat Szentkirály, Lakitelek, Nyárlõrinc, Szentkirály
útvonalon.

Szeptember 29-én, szombaton, Szentírás vasárnapjának
elõestéjén  Dr. Bábel Balázs érsekünk mondott szentmisét
Bagi Ferenc  plébánossal és Fejér Lajos gyergyókilyénfalvi
atyával.

Október 14-én, a hit évének kezdetén 5 gyermek keresztelõ-
je volt.
Ebben a hónapban búcsúztunk Kása Juliska nénitõl.

November 10-én, Szent Imre napján, a 3. magyar szent-
család zarándoklat Lakitelek, Nyárlõrinc, Szentkirály,
Lakitelek útvonalon.

November 18-án, a lakiteleki Eötvös Iskola és Zeneiskola
tanárai és diákjai ismét koncertet adtak a templom javára.

December 13-14-15-én Kéri Vencel tiszaalpári plébános atya
tartotta az adventi lelkigyakorlatot.

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

„Az Úr kivezetett minket Egyiptomból.“ (Mtörv 26, 4-10)
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December 30-án, Szent Család vasárnapján

Jubiláló házaspárokért imádkoztunk a szentmisében.
Az alábbi képen õk láthatók hozzátartozóikkal és 

Bagi Ferenc plébánossal együtt.

Magyar Antal és Ujszászi Julianna 60., Szabó István és Törteli Ilona, Tóth
Imre és Pintér Borbála 45., Berze Mihály és Szabó Rozália, Szakács Kálmán
és Bende Katalin, Minda Mihály és Bende Erzsébet, Anka Balázs és Kozma
Erzsébet, Hegedûs János és Varga Katalin 40., Szabó László és Veréb
Anna 35., Marton Ferenc és Nagy Mária 30., Olajos István és Kádár Ilona,
Varga István és Molitor Ildikó 25., Román Bertalan és Ádám Margit 20.,
Czinege Sándor és Dr. Rácz Adrienn 5. házassági évfordulóját ünnepelte.

Az elmúlt esztendõben 18 keresztelõ volt templomunkban (8 fiú és
10 leány); 5 pár kötött házasságot; 39 testvérünktõl vettünk búcsút,

közülük 15 volt szentségekkel ellátva.

Tisztelet a Mûvésznek – Takács István 
kiállítása Mezõkövesden

Minden alkalommal, ha belépünk templomunkba, abban az oltárkép-
ben gyönyörködhetünk, amelyet 1982-ben a mélyen vallásos, tõs-
gyökeres matyó Takács István festõmûvész festett számunkra. 
Az õ mûveibõl nyílt állandó kiállítás a mezõkövesdi Városi Galériában
december 14-én.  A megnyitón Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalma-
zott: Takács István élete összeforrt a katolikus egyház életével.

A hányattatás idõszaka számára is szenvedést és a mûvészvilágból való kiközösítését hozta.
Vállalta sorsát, azonosult Krisztus egyházával, és éppen ebbõl a szellemi talajból táplálkozik
mûvészetének igazi forrása. A menyország felé vezetõ mûvészet volt Takács Istváné – mondta
az egri érsek.

Február 2.  Gyertyaszentelõ Boldogasszony.  
Február 13.   Hamvazószerda.

Hamvazó szerdával  vége a farsangnak,  kezdõdik a 
nagyböjt i  Idõszak!! !



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

„EZÉRT TEHÁT MÉG JOBBAN KELL FIGYELNÜNK A HALLOTTAKRA,
HOGY VALAMIKÉPPEN EL NE SODRÓDJUNK.“ (Zsid 2,1)

LAKITELEKI    ÚJSÁGjanuár 9

Az új esztendõ kezdetén a Zsidókhoz írt levél olvasóit és hallgatóit arra
figyelmezteti Isten, hogy mindenkit fenyeget az a veszély, hogyha elhagyja
Isten igéjét, ha nem figyel arra, ha nem az az életének a központja, akkor
nagyon könnyen elsodródhat, s nagy bajba kerülhet. Azt mondja a Szentírás,
hogy ne legyetek ilyenek. Isten belétek tölti az Õ szavát, s az átfolyik rajtatok,
kiengeditek, és nem marad meg bennetek a tartalma. Hiszen hányszor mi
magunk is vakon megyünk valamilyen irányba, s valójában nem tudjuk, hogy
az Isten akarata-e, vagy nem, s csak késõbb derül ki, hogy ez semmi más nem
volt, csupán sodortatás.  

Azt kérdezi Tõlünk is az ige, hogy vezethet-e minket a mindenható Isten,
vagy pedig ebben az évben is csak sodródni fogunk? Ennek az új esz-
tendõnek az elsõ napjaiban Isten arra szeretné a figyelmünket felhívni, s arra
kér minket: még jobban figyeljünk a hallottakra, az õ igéjére, Krisztusára, hogy
valamiképpen el ne sodródjunk!

Vezet tehát az Isten, vagy sodor az élet, meg a körülmények, meg a
helyzetek? Nagyon sokan így vannak, hogy sodorja õket valami vagy valaki.
Sokszor nem is tudják, hogy miért mennek abba az irányba, amelyre mennek,
vagy amerre tartanak, csak úgy sodródnak. Mert nem vezetett élet, csak
valamitõl sodortatott élet az életük, s a végén minden összeomlik.

Sokakat sodor a többség véleménye. Amerre a tömeg megy – ez a
nyájszellem –, arra megyek én is. Csak jó az, ha ennyien mondják, vagy
ennyien csinálják, ennyien mennek abba az irányba.  Van, akit a divat sodor,
van, akit a szellemi divatirányzatok sodornak.  

Azt lehet látni ebben a világban, hogy az Isten népe, bizonyos értelemben
szintén ebben a veszélyben él. Egyre jobban beszûkül Isten hívõ népének a
lehetõsége, hogy tisztán, és Isten szerint, õszinte való módon éljen. Nagyon
sokan azért sodortatnak el, mert felkészületlenek, nincsenek tisztában a
Szentírás tanításával. Nem hiszik el, hogy a Kísértõ a hívõkkel szemben még
keményebben veti be a maga eszközeit, hogy félrevezesse és elszakítsa a
keresztyéneket Istentõl. 

Nagyon sokan sodortatnak rossz irányba, Istentõl egyre távolodva, mert
kényelmesek, lusták. Ilyen egyszerû. Nincs belsõ harc. Nem küzdenek meg
bizonyos kérdésekben azért, hogy megértsék Isten akaratát. Hívõként érted
Jézus vezetését, vagy sodródó ember vagy? Egyáltalán, érted Jézus
vezetését? Vagy csak sodor az élet. Vezetett élet a tied, vagy csak sodródó
élet?  Isten azt kérdezi tõlünk az esztendõ elején: Tud Õ téged vezetni, vagy
ebben az évben is csak sodródni fogsz?  

Olyan csodálatos biztatása az a Szentírásnak, amikor Péter a tengeren járt,
s levette a szemét Jézusról, s kezdett süllyedni, akkor kiáltott. S azt mondta:
Uram, tarts meg! S azt olvassuk, hogy Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és
megtartotta Pétert.

Jézus ma is nyújtja felénk a kezét, az Õ átszögezett kezét. Mit teszünk vele
az új esztendõben? Megragadjuk, vagy pedig sodortatunk tovább? 

Csak a Krisztussal való közösség tartja meg az embert. Csak a bocsá-
natkérésben és a bûnbocsánatban Jézussal összeforrt élet marad meg, mert
Krisztus az egyedüli kapaszkodó. Sokan mondják azt, hogy ez az együgyûek
kapaszkodása. Nem baj, hadd mondják, de Jézus valóban megtart. Aki az Õ
átszögezett kezébe, életébe kapaszkodik most, és az új esztendõben, az
rádöbben arra, hogy Jézus tartja meg õt. Nem is õ kapaszkodik, hanem az
Isten tartja. Ezért tud nem elsodortatni. Ha van közösségünk Jézus
Krisztussal, ha hittel hisszük Õt személyes Megváltónknak, akkor Jézus meg-
tart. Ez az erõs horgony, amelynek két szára van: Isten igéje és Isten Lelke.
Az Õ igéje és Szentlelke által a hívõ keresztyén benne nyugszik Krisztusban.
A hit a horgony, és az megtart, mert a másik végén Jézus van. Jézus a
megoldás egyedül. Mert ha nem követjük Õt, akkor az életünk sodródó élet
lesz, s elõbb utóbb összetörik.

A zsoltáros így mondja a 139. Zsoltárban: „Vizsgálj meg engem, óh, Isten,
és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat.
És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak, hitetlenségnek valamilyen
útja. És vezérelj engem az örökkévalóság útján.“

Ha akarjuk és kérjük, akkor Isten megvizsgál, s az erõs lelket megújít-

ja bennünk. Isten ereje pedig megtartja azt a kísértés és a sodortatás idején
is, aki hozzá fordul, hozzá kiált és benne bízik. Ezért tehát még jobban kell
figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodortassunk. Mert aki ezt
megteszi, Aki így fordul Istenhez, az fog kapni hitet. A hitetlenség és a bizony-
talanság helyére hitet és bizonyosságot. A reménytelenség helyére
reménységet. A békétlenség helyébe békességet. S az megdöbbenve éli át,
hogy kap újból és újból megújult értelmet, s meg tudja ítélni, hogy mi az
Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Isten pedig azt ígéri nekünk erre az
esztendõre is, hogy az Õ kegyelmének gazdagsága szerint be fogja tölteni
minden szükségünket a Jézus Krisztusban. Így áldja meg Isten az egész új
esztendõnket.    Tubak János  teológus 

Az EGYETEMES  IMAHÉT alkalmait – reformátusok és katolikusok  –
együtt tartottuk az  Ökumené, a Krisztusban való hitünk  egységtörekvésének,
erõsítésének szellemében  2013. január 21-26  között.

A hét elsõ három estéjén a római katolikus templomban, majd a további
három estét a református templomban tartottuk. A szombati, 5-kor kezõdött
közös istentiszteletek után agapéra, szeretetvendégségre vártuk
Testvéreinket.  Az imahét  vezérigéje:  Mikeás 6,8.

„Megjelentette néked, óh ember, mi legyen a jó, és mit kíván az ÚR tetõled!
Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy
alázatosan járj a te Isteneddel.“ (Károli fordítás)

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tõled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos
Isteneddel szemben.“ (Újfordítású Szentírás)

„Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tõled az Úr: Semmi mást,
mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hûségesen, és járj alázatosan
a te Isteneddel.“ (Katolikus Bibliafordítás)

TÁJÉKOZTATÁS

Szeretettel köszönetet mondunk minden Testvérünknek a jó szívvel vállalt
és meghozott támogatásáért, amellyel egyházközségünket Istentõl kapott
szolgálatában  mindeddig segítették.  

A fenntartói járulék  mértéke öt évvel ezelõtt kissé változott ugyan, de azt
eleddig mégsem tudtuk méltányosságból érvényesíteni. Nem akartuk az
évrõl évre való áremelésekkel még mi is növelni híveink terheit, és a minden-
napok életét még nehezebbé tenni. 

Ám azóta a költségek drasztikus növekedése immár változtatásra kény-
szerítik egyházunkat. Az öt évvel ezelõtti  fenntartói járulék összegét kérjük
híveinktõl vállalni, és jó szívvel teljesíteni, mert csak  így tudunk talpon
maradni és szolgálatunkat betölteni.  Kérjük híveink megértését, hitbéli és
anyagi támogatását.  

Tudva és tapasztalva: „A jókedvû adakozót szereti az Isten!“ (2Korinthus 9,7.)  
A Presbitérium nevében minden református Testvérünknek hamarosan

eljuttatunk egy ezzel kapcsolatos tájékoztató levelet.   Isten áldása legyen
Mindnyájuk életén.

Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét arra, hogy gyülekezetünket támo-
gató segitségüket (fenntartói járulékot, bármely célra szánt adományt)
a  helybéli Takarékszövetkezetnél nyitott  és vezetett  számlánkra   is  befizet-
hetik.  Egyházközségünk számlaszáma: 52000018-15100254

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

Minden vasárnap  i s ten t i sz te le t 9 órakor Lakiteleken,  
11 órakor Nyárlõrincen.  

Minden hónap elsõ vasárnapján reggel 8  órakor istentisztelet  Tisza-
alpáron  a templomban. 
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Az USZODA nyitva tartása
2013. január 28. és június 16. között

Hétfõ Zárva
Kedd 16 – 20 óráig
Szerda 16 – 20 óráig
Csütörtök 16 – 20 óráig
Péntek 16 – 20 óráig
Szombat 7 – 20 óráig
Vasárnap 7 – 20 óráig

A Népfõiskola dolgozói belsõ képzése

Mint minden esztendõben, most is is a Népfõiskola belsõ képzést indí-
tott dolgozóinak. 

Ezen a két napos elõadássorozaton érdekes elõadásokat hallgathat-
tak meg a dolgozók.   

Kezdésként, az OKTOMED Bt. mentõtisztje, Horváth Mihály frissítette
fel a dolgozók elsõsegély ismereteit, valamint az újraélesztés lépéseit. 

A következõ elõadó, Lendvai Edit kollégánk, ismertette a tavaly
október 31-óta Integrált Közösségi és Szolgáltató Térként is mûködõ
Kölcsey házban mûködõ szolgáltatásokat, programokat.

A Népfõiskola idei esztendõben elinduló fejlesztését, bõvítését
Lezsák Sándor ismertette. 

Mint ismeretes, ebben az esztendõben, állami támogatásból,
elkezdõdik egy 4 csillagos gyógyszálló építése, mely a Szeged-csanádi
Egyházmegye tulajdonát fogja képezni. Elsõ lépésként egy gyógyvíz
kutat fog fúratni a Népfõiskola. A fúrásról és a geodéziai munkákról
Dr. Árpási Miklós geológus, geotermikus, okl. bányamérnök, a mûszaki
tudományok kandidátusa, vízügyi és olajipari szakértõ, a Magyar
Geotermális Egyesület alapító elnöke,  érdekes elõadásában, ábrákon
bemutatta  a Kárpát-medence geotermális viszonyait, a termálvíz ter-
melés lehetséges területeit és a geotermális energia hasznosítás
lehetõségeit.

A bõvítéssel kapcsolatosan Rubovszky András, a  Gellért Szálloda
volt vezérigazgatója, a Magyar Szálloda Szövetség volt elnöke, ma a Jogi
és Etikai Bizottság vezetõje,  elõadásában elsõsorban arról a maga-
tartásról beszélt, ahogyan a vendéglátásban dolgozóknak viselkedniük
kell a vendégekkel. Kihangsúlyozta a megjelenés, a vendégfogadás,
köszöntés fontosságát.

Jó munkát kívánva, az éves programot ismertetve Lezsák Sándorné
zárta az elõadássorozatot.

IKSZT  nyitva tartás

Hétfõ Zárva
Kedd 10 – 18 óráig
Szerda 10 – 18 óráig
Csütörtök 10 – 18 óráig
Péntek 10 – 18 óráig
Szombat 10 –18 óráig
Vasárnap Zárva
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Gondolatok egy új év hajnalán

Csodálom Jézus Krisztust, ahogyan a földre jön, és saját kezébe veszi
a dolgokat. Nem mást küld, hogy Õ fáradt cinizmussal a mennyei
trónusán ülve szemlélje és kommentálja az emberiség vergõdését. Õ
közénk jött, és szembe ment az akkori világ sodrásával, az erõszakos,
kapzsi, lusta, élvhajhász semmittevéssel.

Utat keres, építkezik, társakat gyûjt, megtanítja õket csendben lenni,
befelé fordulva imádkozni, felfedezni a mennyei Atya vágyaink által
szívünkbe írt álmait. Naponta útra kel, bejárja a szülõföldjét, bátran nyíl-
tan szóba áll az emberekkel, meghallgatja õket, vigasztal, bátorít, segít.
Egyetlen kérdés, egyetlen gond se jelent számára akadályt, lendületesen
vállalja azokat és megoldja. Keresztelõ Szent János lefejezése, egy-egy
kudarc,nem bénítja le, nem ül félre duzzogva, hanem kitartó szívósság-
gal megy a szeretet útján elõre. Nem gyûjt kincseket, vagyont, nem áll be
egyetlen politikai irányzatba sem, szabadon száll, hiszi, hogy jósága,
szeretete az egész világot megmozgatja. Egyszóval Jézus él, alkot és
szeret, megy elõre! Már önmagában ezért a tevékeny, lendületes életéért,
én Jézus Krisztus mellé állok.

Olyan döbbenetes látni, hogy sok sok ember csak a saját pitiáner
szórakozásáért mozdul meg. Csak korlátolt létének a fenntartását vállal-
ja, önmagáért él, és nagyon sokan még azt is csak ímmel-ámmal teszik...
Annyira szeretném ezeket az embereket felrázni, rádöbbenteni arra,
hogy drága, egyetlen életüket pocsékolják el. Hogy lehetne az embereket
a félénk, helyben tipegõ, önzés burkában besavanyodott életükbõl
kimozdítani? Felszabadítani a szeretet, az alkotás, a valós létezés
csodálatos szép világára? Hogy tudnám elmondani érthetõen, megmutat-
ni azt a tiszta örömet, mely melyet a szeretet útján, botladozva is, de elin-
duló ember megtapasztalhat?

Lehet, hogy izgalmas egy számítógép elõtt ülve vezetni egy autót,
szimulált hajtûkanyarokat bevenni, de mennyivel izgalmasabb becsületes
munkád gyümölcseként megvásárolt autódat vezetve családodnak meg-
mutatni gyermekkorod szép, mesés tájait. Lehet bekeseredve,
szárnyszegetten reménytelenségbe ostorozni ezt a világot, de mennyivel
jobb leülni és megfogalmazni egy verset, egy gondolatot, mely mind egy
langyos szellõ belekapaszkodik embertársad csüggedten logó vitorlájá-
ba, és elindítja õt a reális létezés hatalmas óceánján.

Jó dolog megérezni a kis magban feszülõ élni akarást és azt szelíden
jó földbe tenni, a szeretõ szolgálat alázatával öntözgetni. Jó dolog
meghallani egy kis gyermek ki sem mondott panaszát és egy otthon,
intézményecske létrehozásával, óvodával, gyermekvédelmi központtal
válaszolni a kibontakozás utáni néma vágyra. Jó dolog mint egy láthatat-
lan angyal e világon keresztül suhanni, itt ott csendesen megállva, az
életet szolgálni, szeretni az alkotás Istenét. Nagyon jó dolog élni és alkot-
ni! Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják szá-
mon a szeretetbõl adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a
másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert
jó dolog a létezés örömét megosztani embertársaiddal. Jó dolog a kis
homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont az
embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat
ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a
kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévõ Isten irántunk való végte-
len szeretetérõl.

Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat épí-
ted, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi
lakhatóbbá, hanem magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében
kiégõ tégláidból nemcsak kint a világban épül ház, otthon a családodnak,
hanem belülrõl építkezve megszületik benned, a családjáért felelõs fel-
nõtt, az apa, ki életet ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt

becsülettel, türelemmel az öntudatra
ébredésig felnevelni, majd imádságos
szeretettel az útját mindvégig egyengetni, és
öreg fejjel az általad ásott kútból felbugy-
gyanó tiszta vízben megmosakodni.

Te ástad a kutat, de annak életet adó tisz-
ta vizét nem te teremtetted, általad születik
valami, ami nem te vagy, mely életet ad
sokaknak, s melynek tükrében megláthatod
végre te is az igazi, szép arcodat. Persze,
hogy megéri a teremtõ Istennek társává válva magadat e világban kitel-
jesíteni. Semmibõl a végtelen létbe felnõni, úgy lenni hatalmas fává, hogy
forró nyarakban érett magvaid ezreiben, erdõvé válsz.

Minden egyes perc, óra mit Isten jóságosan neked adott, s melyet te jó
szándékú munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet a semmit-
tevés, az önsajnálat, a meddõ poénkodás, a helyben topogás céltalan
kocsonyájában töltesz, elvesztett, soha vissza nem térõ lehetõség. Tiszta
szívembõl sajnállak téged, ki évekig célozgatsz, de nem mered meghúzni
a ravaszt. Igen sajnállak téged, ki olyan szellemi, lelki, anyagi erõket
gyûjtesz, melyekbõl nem épül, vers, szerelem, ház, haza, melyek csak
poros raktárrá teszik életed, s téged értelmetlen limlomjaid õrzõjévé, egy
karikás szemû, betörõktõl rettegõ éjjeliõrré.

Mi vagy te?
Egy szárnyatlan sas, a porban kapirgáló tyúkok között? Nem

haragszom rád, csak szánlak, mint azt a vándort, ki balgán megáll és
tikkadtan szomjazik az életadó kút mellett. Izgalmas, érdekes az élet, és
ne azért buggyanjon ki szívedbõl a dal, mert általa unatkozó emberek
sztárja lehetsz, hanem csak azért mert jó énekelni, társa lenni a korán
kelõ pacsirtának, ki dalával ébreszti a hajnalt, és a vándort. Jó alkotni, a
vásznon megragadni egy mozdulatot, egy csak általad megsejtett hajlatát
a tájnak, és azt amit csak te egyedül látsz, alkotó munkáddal alázatosan
láthatóvá tenni az egész világnak.

A mozgásban lévõ Istennek szolgája vagyok. És mint a gyermekkorod
játékában a szaladó gyermek, szeretnélek életadó simogatással
megérinteni, hogy életed legyen, és te is mozgásba lendülj, hogy merj
magadba fordulva álmokat látni, és azokat társakat keresve bátran meg-
valósítani. Megtapasztalni azt, hogy milyen csodálatos társa lenni a vilá-
got, tiszta, szép vágyaid által beléd irt irányban tovább teremtõ Istennek.

Krisztus Isten reális válasza volt az emberiség évezredes adventjére.
Jézus léte örök válasz, nem csak a megannyi miértre, hogyanra, hanem
a te alapvetõ örök kérdéseire is. Az élõ hit, az erõt adó remény válság-
ban van, és persze ez újabb és újabb politikai, gazdasági kríziseket szül.
Hogyan tovább? A kérdés az, hogy mersz-e magadba nézni, mered
kimondani, megfogalmazni a végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered
félrelökni a kufár, csak a vagyonukat halmozni akaró kereskedõk csillogó
reklámjait, és kimondani mindazt miért érdemes élned, dolgoznod,
meghalnod? Mered alázatos partnerségben Istennel tovább teremteni ezt
a szép világot? Mersz a gondolkodó, keresõ embertársaid sorába állni,
hogy te is akár egyetlen dallammal gazdagabbá tedd magadat, és társai-
dat? Mersz a holnapban nézni, és talán milliók által, a csendes adventi
imában kértekre, Isten símogató válasza lenni?

Karácsony után mersz szeretetbõl mások számára megtestesülni?
Újból útra kelni? Mosolyogva az emberek kérdéseire, kéréseire, meg-
nyugtató válasz lenni?

Egyetlen dolgot kívánok az új esztendõbe: Merj ezekre a kérdésekre
bátran IGENT mondani.

Szeretettel,
Csaba testvér

Böjte Csaba (Kolozsvár, 1959. január 24. –) ferences rendi szerzetes,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
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Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Itt az új támogatott lakáshitel!

Használt és új lakás vásárlásához igényelhetõ
az új feltételû támogatott lakáshitel. A már
elérhetõ támogatott hitelnél több korlátot is
meghatároz a jogszabály. Az új lakás telekár
nélkül meghatározott vételára a rendelet szerint
nem lehet több 30 millió forintnál, a használt
lakásoknál és a felújításnál pedig 15 millió forin-
tos limitet határoz meg a jogszabály.

A támogatott kölcsön összegénél 10 millió
forint a felsõ határ, ha új lakás építésérõl vagy
vásárlásáról van szó, a használt lakásoknál és
a korszerûsítésnél pedig 6 millió forintot
határoztak meg korlátként.

Szintén lényegi elem, hogy kamattámogatást
öt évre lehet igénybe venni, és annak mértéke
az idõ elõre haladtával fokozatosan csökken. A
korábbi jogszabályhoz hasonlóan a kamattámo-
gatást az állampapírhozamhoz köti a rendelet: a
támogatás mértéke viszont magasabb, ha az
igénylõ kettõnél több gyermeket nevel. Az elsõ
évben a támogatás mértéke az állampapír- vagy
referenciahozam 60, kettõnél több gyermek
nevelésekor pedig 70 százaléka lehet, és ez az
ötödik évre fokozatosan 40, illetve 50 száza-
lékra mérséklõdik.

Az ötéves támogatási idõszakkal a költ-
ségvetési kiadások kímélését igyekszik meg-
valósítani a kabinet, a támogatás mértékének
fokozatos csökkenését pedig vélhetõen az
indokolja, hogy ideális esetben egy család
jövedelme az idõvel növekszik, vagyis a
növekvõ kiadások vállalása nem okoz vállal-
hatatlan terhet.

Az új támogatási rendelet hatályba lépésével
immár három fõ területen támogatja az állam az
otthonteremtést: a kamattámogatás mellett a
lakás-takarékpénztárakon és az otthon-
teremtési támogatáson (szocpolon) keresztül.

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

Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület hírei

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó
Egyesület 2013. január 11-én újabb közgyûlést tar-
tott, ezúttal a Mûvelõdési Ház külsõ klubtermében. A
közgyûlésen ismét módosítva lett az egyesület alap-
szabálya, részben a bíróság módosítási felhívása
miatt, részben pedig a változó körülményekhez
igazítása céljából.

A közgyûlés újabb tisztségviselõket választott. Az
Egyesület szertárosi feladatait ezen túl Gyõzõ-Molnár
Imre látja el. A szertáros feladata lesz a tûzoltószertár
felszereléseinek ellenõrzése, a tûzoltóautó rendszeres
karbantartása.

A közgyûlés egyesületi bizottságokat is választott. 
A felügyelõ bizottság elnöke Beregszászi Sándor,

tagjai id. Gyapjas János és Tóth Ferenc. 
A fegyelmi bizottság elnöke Gödény Sándor, tagjai

Jandrasits József és Müller Ferenc. 
A jelölõ és szavazatszámláló bizottság elnöke lett

Novák Jetta, tagjai Molnár Margit és Török Nándor.

Nyolc új belépõ jelentkezett az Egyesület vezetõinél.
A belépni szándékozókat a közgyûlés felvette a tagok
sorába. A tûzoltózenekar tagjai az Egyesület pártoló
tagjai lettek. A közgyûlésen bemutatták az ÖTE 2012.
évi tevékenységét összefoglaló videót, melyet
Belicza András készített.

Madari Andor elnök a közgyûlés végén bejelentette,
hogy az Egyesület Sportbolttal való megállapodása
szerint az ÖTE aktív tagjai 20% kedvezménnyel
használhatják a Sportbolt konditermét, míg az
üzlet termékeit 15% kedvezménnyel vásárolhatják
(amelyek nem akciósak.) Köszönjük támogatásukat!

Varga Róbert parancsnok közölte: 2012. december
22-én az Egyesület húsz tagja 40 órás tûzoltótan-
folyam keretében sikeres vizsgát tett, így húsz fõvel
nõtt az ÖTE szakfeladatot ellátó tagjainak száma!

* * *
2013. január 6-án este kéménytûzhöz riasztották a

tûzoltókat. A Hankovszky utcai ingatlanhoz a tisza-
kécskei önkormányzati tûzoltók és három lakiteleki
önkéntes vonult.

Visszatekintés az ÖTE 2012. évére
A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2012.

február 20-án tartotta tisztújító közgyûlését.
2012-ben összesen 20 alkalommal vonult az ÖTE

tûz- illetve káresethez, hónapok szerint: február (0),
március (7), április (2), május (2), június (1), július (2),
augusztus (3), szeptember (1), október (2), november
(0), december (0).

Az ÖTE szaktevékenysége mellett 4 alkalommal tar-
tott bemutatót, 8 alkalommal pedig közremûködött
helyi rendezvények katasztrófavédelmi biztosításában.
Ezeken kívül 30 egyéb, szervezeti esemény zajlott az
Egyesületben.

2012-ben két tûzoltószekérhez jutott az Egyesület,
közülük az egyik teljesen fel lett újítva. Szeptemberben

mindenki megelégedésére
megkezdte mûködését a
tûzoltózenekar.

Az ÖTE sikeres volt a
pályázatokon. 

A következõ pályázatokat nyerte az Egyesület:
– Lakitelek Önkormányzat, mûködési támogatás:
44.000 Ft
– Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, szak-
felszerelések: 719.000 Ft
– Nemzeti Együttmûködési Alap, mûködés és szakfel-
szerelések: 1.500.000 Ft

Köszönjük 2012. évi támogatóink nagylelkû segít-
ségét: Botos Árpád (ZIL mûszaki vizsga), Flaga Kft.
(150.000 Ft támogatás), Oázis Fagyizó (fagylalt-
utalványok), Tõserdõ Kft. (fürdõbérletek), Lakitelek
Népfõiskola (uszodabérletek), Czakó Bt. (10.000 Ft
támogatás, póló), Pesti József (10.000 Ft támogatás,
póló), Váradiné Tarjányi Judit (10.000 Ft támogatás,
póló), Pusztai Róbert (50.000 Ft támogatás, póló),
Papp Kálmán (10 üveg bor).

Együttmûködési megállapodás keretében a
következõ támogatásokhoz jutottunk: Tõserdõért
Alapítvány (Tõserdõ Szépe - 70.000 Ft), Tõserdõ Kft.
(Tõserdei Rockfesztivál - 40.000 Ft), Tiszaalpár Önko-
rmányzat (rendezvénybiztosítási tervek - 20.000 Ft).

2013-ban is:  „Ha baj  van,  segítünk!“

Gyûjtsük össze 
a lakiteleki tûzoltó emlékeket!

A Lakitelek ÖTE szeretne egy listát
összeállítani az elmúlt 73 esztendõ
lakiteleki tûzoltó emlékeirõl. Célunk az,
hogy az elfeledett emlékek, relikviák ismét napvilágra
kerüljenek, azokból a késõbbiekben kiállítást tudjunk
szervezni.

Kérjük azokat, akik rendelkeznek helyi tûzoltó
relikviákkal, jelentkezzenek az Egyesület
vezetõinél, hogy a régiségeket le lehessen fénymá-
solni vagy fényképezni. Az érintettek segítségét
elõre is köszönjük!

Hamarosan elkészül az ÖTE önálló honlapja, addig
a tûzoltó egyesület tevékenységérõl a
www.lakitelekMA.hu/tuzoltoegyesulet oldalon
tájékozódhatnak.

Elérhetõségek: Madari Andor elnök (30/412-54-17),
Varga Róbert parancsnok (70/672-55-46), Varga
Zoltán titkár (30/412-28-84)

„A tûzben az az érdekes, hogy alattomos –
lopakodik, nyalakodik, aztán a válla fölött hátranéz, és
kiröhög. És gyönyörû is. Mint a naplemente, ahogy
vörösbe borít mindent maga körül...“

– Halló, tûzoltóság? Kérem, jöjjenek gyorsan, mert
ég a házam!

– És hogy jutunk el Önhöz?
– Miért? Már nincs meg az a szép piros autójuk?

A HALLGATÓK NEM IS OLYAN „HALLGATÓK“ 

Mama Hotelból egyetemre járni a legjobb változat. 
Vigyázó szemek kísérik útját az egyetemistának.

Így aztán eljárnak az egyetemre akár tíz-tizenegy évet. 
Sajnos az Én idõmben még a szocialista rendszer 

mûködött – nem a Bolognai. 
Négy-öt év után kibocsájtottak bennünket

dolgozni, tanítani.
Ha nem ilyen földhöz ragadt rendszerben éltünk volna, 

még mindig fõiskolára meg az egyetemre járnék, 
nyugdíjas bérlettel – hallgatózni. 

Közben tüntetnék, demonstrálnék, csak ne kelljen 
az akkor oly divatos 

tudományos szocializmust hallgatni. 
Na de komolyra fordítva a szót: aggódom egy kicsit, 

meg ne fázzanak ezek a tüntetõk, ebben a 
nyirkos, ködös, hideg idõben.

Remélem , akik karácsonykor és újévkor demonstráltak
kaptak meleg ételt azoktól, akik kicsõdítették õket és

nem a rászorulóktól ették el az ebédet. 
Kecskés Sándor
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Mobil: +3630/621-0063
Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei
A Polgárõrség Lakitelek egyesület tagsága igyekszik mindennap figyelõ, jár-õrözõ

tevékenységével javítani Lakitelek közbiztonságát, elõsegítve a lakosság élet és vagyon-
biztonságának fenntartását. Bizonyára már minden lakiteleki ismeri már az egyesület
piros Suzuki „szolgálati gépkocsiját“, amely sajnos a hónap elején komoly javításra
szorult, nagy anyagi terhet róva az egyesület gazdálkodására. Szerencsére a Bács-
Kiskun Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége a javítás idejére egy Lada Nivát adott
kölcsön tevékenységünkhöz, valamint több tagtársunk saját gépkocsival is látott el szol-
gálatot. Így, gépjármû hiány miatt nem maradt el szolgálat a hónapban.

A 2012-ben hatályba lépett új Polgárõr törvény értelmében az egyesületeknek
együttmûködési megállapodást kell kötni a székhelyük szerinti megyei rendõr-
fõkapitánysággal. A törvény elõírásainak megfelelõen december végén egyesületünk
elnöke aláírta a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Polgárõrség Lakitelek
közötti együttmûködési megállapodást.

Szintén az elõbbiekben említett törvény szabályozza a polgárõr csoportok
tevékenységének területi határait. A vonatkozó jogszabály szerint a polgárõr egyesületek
a székhelyük szerinti település közigazgatási területén, illetve az azzal határos
települések területén végezhetik törvényesen tevékenységüket. Tekintettel, hogy
Lakiteleken mûködik a polgárõrségen belül lovas tagozat, melynek tagjai szinte kizárólag
külterületen, az erdõkben, a tanyavilágban végzik figyelõ, jelzõ, megelõzõ
tevékenységüket rendszeresen „áttévednek“ a szomszédos egyesületek területére is. A
„jó szomszédság“ és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében január hónapban
együttmûködési megállapodást kötöttünk a Nyárlõrinc, Szentkirály, Tiszaalpár,
Tiszakécske és Tiszaug települések polgárõr egyesületeivel. A megállapodás kitér közös
járõrszolgálatok, akciók, képzések megvalósítására is.

Az Országos Polgárõr Szövetség a téli idõjárással kapcsolatban akciótervet dolgozott
ki a polgárõrök számára. „Az Országos Polgárõr Szövetség országos, megyei és helyi
szinten a társszervekkel együttmûködve egyik legfontosabb feladatának tartja a lakosság
tájékoztatását, valamint az együttmûködés és a kommunikáció összehangolását. Mivel a
polgárõrök a lakóközösség aktív tagjai, így a lakóközösségbõl könnyebben és gyorsab-
ban kapnak információt a bajbajutott személyekrõl, akik önmaguktól nem képesek fen-
ntartani a túléléshez szükséges állapotot. Kiemelt figyelmet fordítanak az önhibájukon
kívül, bajba került személyekre, akik számára így hamarabb kerülhet sor a megfelelõ,
hatékony segítség elérésére.“ Egyesületünk ebben az idõszakban kiemelten fontosnak
tartja településünk idõs, elesett lakosaira való odafigyelést. Tagjaink most azt is figyelem-
mel kísérik, hogy a szomszédnak füstöl-e a kéménye, a hó el van-e takarítva, rendszere-
sen látják-e a szomszédot a ház körül. Kérjük a tisztelt Olvasókat, hogy Önök is hasonló
gondossággal járjanak településünkön! Amennyiben segítségre szoruló falubelirõl tudnak,
jelezzék az önkormányzat, a polgárõrség felé! Hideg nappal, éjszaka senkit sem hagy-
janak az utcán feküdni, aludni még akkor sem ha ittas az illetõ, a kihûléses halálhoz nem
kell nagyon alacsony hõmérsékletnek lenni!

Egyesületünk minden hónap utolsó péntekén – téli idõszámítás szerint 18, nyár
idõszámítás szerint 19 órakor – tartja havi összejövetelét a Könyvtár alatti klubhelyiség-
ben, ahol a következõ hónap szolgálatait osztjuk be, megbeszéljük aktuális feladatainkat,
gondjainkat. Igyekszünk minden alkalommal a tevékenységünk hatékony, jogszabályok-
nak megfelelõ, biztonságos végzése érdekében képzést is tartani. Aki érdeklõdik a
lakosság, a település érdekében végzett szolgálatunk iránt, látogasson el össze-
jöveteleinkre, legyen egyesületünk szolgálatot adó „rendes“ tagja, vagy más tevé-
kenysége, anyagi támogatása alapján – pártoló tagja. Az adóbevallások közeledtével gon-
dolhatnak arra, hogy egyesületünket adójuk 1%-ával is támogathatják.

Ezúton szeretnénk megköszönni Hajagos István kõmûves mesternek, hogy az egye-
sület Könyvtár alatti klubhelységének kéményébõl is füst szállhat fel. Hajagos István egy
utánfutónyi tûzifát ajánlott fel a klubhelység fûtéséhez. Köszönjük szépen! Madari Róbert

Családsegítõ Szolgálat

Fizetési nehézség esetén akár el is engedhetik a tartozást.
Ha már annyi tartozás halmozódott fel, amit egy összegben képtelenség lenne

kifizetni, bizonyos feltételek teljesülése esetén – a halasztás vagy részletfizetés
lehetõsége mellett – akár el is engedhetik a közüzemi vagy adótartozást.

Méltányossági kérelem
Bizonyos esetekben, ha a tartozás megfizetése már erõn fölüli igyekezetet

igényelne, és akár a megélhetést is veszélyezteti, kérhetõ az adó, bírság, pótlék
vagy akár közüzemi tartozás mérséklése sõt, elengedése is. Ilyen esetekben
általában azt vizsgálják, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az
adós és a vele egy háztartásban élõ hozzátartozók megélhetését.

Ez a mérlegelés általában a háztartásban élõk vagyoni, jövedelmi és szociális
helyzetének együttes vizsgálata alapján történik, így a döntésnél figyelembe
veszik a mindennapi megélhetés költségeit, a lakás rezsiköltségeit, az ingatlant
terhelõ hitel havi törlesztõrészletét, a közös háztartáson kívül élõ hozzátartozó
igazolt támogatását, de a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kap-
csolatos többletköltségeket is.

Tehát ilyenkor számítani kell arra, hogy alaposan megvizsgálják a kérelmezõ
és a közvetlen környezete anyagi helyzetét. A méltányossági kérelemben rész-
letesen indokolni kell az elengedés vagy a mérséklés kérését, illetve ehhez
tanácsos egy részletfizetési kérelmet is csatolni, ha az elõbbit nem találják
indokoltnak, utóbbi még akkor is megkapható.

Amikor csak egy idõre engedik el
Ha a teljes elengedést valamiért nem sikerül elérni, még akkor is létezik men-

tõöv, mégpedig a a fizetési könnyítés, vagyis a halasztás és a részletfizetés,
minek köszönhetõen egy idõre engedik el a teljes tartozás megfizetését.

Ez persze szintén csak abban az esetben jöhet szóba, ha a kérelmezõnél
olyan fizetési nehézség áll fenn, mely miatt a tartozások azonnali vagy
egyösszegû megfizetésére nem képes. Akkor jogos a kérelem, ha a fizetésképte-
len helyzet kialakulása az adósnak nem róható fel, vagy annak elkerülése
érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tõle elvárható, továbbá a
kialakult helyzet átmeneti jellegû, azaz a tartozás késõbbi megfizetése
valószínûsíthetõ.

A felróhatóság egyetlen esetben hagyható figyelmen kívül: ha igazolható, hogy
az azonnali vagy egyösszegû megfizetés családi, jövedelmi, vagyoni és szociális
körülményekre tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene. A
halasztást vagy részletfizetést nem engedélyezik, ha az adós egy összegben is
képes volna fizetni. A kérelemben ugyanúgy, ahogy az elengedés kérésénél,
szükség van részletes indoklásra.

A NAV, a bankok, a szolgáltatók eljárásaiban természetesen vannak eltérések,
de ami az igazán fontos, hogy megoldások is – érdemes próbálkozni. 

Tóth Sándor  családgondozóForrás: ado.hu; ateceged.hu.

ISMÉT!   A polgárõrség kérése!
Tisztel t  erdõbirtokosok,  földtulajdonosok!

A polgárõrség a terménylopások, falopások és egyéb külterületi bûncselek-
mények elleni még hatékonyabb fellépés érdekében igyekszik minden gyanús
eset észlelésekor magát az ingatlantulajdonost telefonon értesíteni. Ezáltal
gyorsan tisztázható, hogy valóban mirõl is van szó, és szükséges-e a
rendõrséget bevonni. Mindennek feltétele, hogy a polgárõrség számára ismert
legyen az, hogy melyik ingatlan kinek a tulajdona, és milyen telefonszámon
lehet elérni. Kérjük ezért mindazon földtulajdonosokat és tanyatulajdonosokat,
akik élni kívánnak ezzel a lehetõséggel, hogy hivatali idõben a falugazdász
irodában szíveskedjenek az ott elhelyezett térképen ezen adatokat megadni.

N E M  M I N D E N K I  A Z ,  A M I N E K  ( a k i n e k )  L Á T S Z I K !

NE A TOLVAJ KÖLTSE EL A NYUGDÍJAT!
A bûnelkövetõk mindig a leggyengébb ellenállást keresve követik el
cselekményeiket, ezért támadnak meg, ejtenek tévedésbe gyer-
mekeket, nõket és egyedül élõ, védekezésre képtelen idõseket. 

Módszereik eltérõek, azonban céljuk minden esetben az idõs ember pénzének,
értékeinek megszerzése. Egyesek magukat a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, az
önkormányzat munkatársainak kiadva jutnak be az idõs emberek lakásába, ahol
„egyszeri, különleges támogatást adnak az ott lakónak“, hivatkozva, nyugdíj
emelésre,…, de általában nagy címletû pénzzel fizetnek, a nyugdíjas kénytelen vissza-
adni abból az összegbõl, ilyenkor kifigyelik honnan vette elõ a pénzét. Ezt követõen a
figyelmet elterelve – vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek, megvizsgálják a nyugdíjas
szociális körülményeit, az egész lakást, házat, a gyógyszereket… – egyikük a kifigyelt
helyrõl eltulajdonítja a megtakarított pénzt, esetleg az ott lévõ egyéb értékeket.
Másik trükk szerint az elkövetõk valamely szolgáltató –  víz, gáz, áram, távhõ,
kábeltelevízió, telefon … – munkatársának adják ki magukat és rutin ellenõrzésre
hivatkozva jutnak be a lakásba, majd ott egyikük eltereli a házigazda figyelmét, míg a
másik kutatást végez a lakásban, és pénzt, ékszereket tulajdonít el, ugyanis ezek nem
foglalnak nagy helyet, feltûnés nélkül el lehet azokat vinni. A lopással okozott kárt még
azzal is fokozhatják, hogy az „ellenõrzésért“ pénzt kérnek.

A fenti bûncselekményeket egészséges bizalmatlansággal, odafigyeléssel meg lehet
elõzni! Kérjék el igazolványukat, mely személyi igazolvánnyal együtt érvényes!!!!
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A 21. századi társadalmunk egyik
legaktívabb, legnagyobb számban fer-
tõzõ kórokozója az influenza típusú
vírusok népes családja. Történetileg
is az egyik legrégebben dokumentált
vírusfajta, melyet az emberiség mint-
egy évrõl évre megújuló teherként
hordoz magával, és amelyet jelenlegi
a tapasztalatok, vélemények és
kutatások alapján még egy darabig
hordozni is fog. 

A világméretû járványokat (tudo-
mányos néven pandémiákat) okozó
vírusok közül a legelterjedtebbek, azon-
ban a legismertebbek, de sajnos és
ugyanakkor a legnagyobb változé-
konyságot produkáló vírusok kétségte-
lenül az Influenza típusú vírusok.  

A 20. században négy nagy
világjárványt (pandémiát) okoztak
influenza vírusok: 1918-ban „spanyol-
nátha”, 1957-ben „ázsiai influenza”,
1968-ban „hongkongi influenza”, 1977-
ben „orosz influenza”, amely utóbbi –
nevével ellentétben – Kínából indult ki.

Az influenza vírus családba három
nemzetség okozhat megbetegedést,
az A, B és C. Világjárványt csak az A
képes okozni. Az A nemzetségen belül
megkülönböztetünk altípusokat. Ezek
közül az embert természetes
körülmények között megbetegítõk
jelenleg a H1N1pdm, H3N2, ezekre
van jelenleg védõoltás. 

Az OEK (Országos Epidemiológiai
Központ  – www.oek.hu – Nemzeti
Biztonsági Laboratórium – 1097
Budapest, Gyáli út 2-6) Légúti vírus
osztály LVO osztályvezetõ szak-
orvosával  történt találkozásom
alapján ezt a kis riportot állítottam
össze (az intézmény jóváhagyásával)
a 2011/2012-es influenza szezon adatai
alapján:

– Megváltoztatta-e a 2009. évi
világjárvány az idei évben
várhatóan cirkuláló szezonális
influenzavírust?

– A szezonális influenzavírusok
abban az értelemben mások lesznek,
hogy jelenleg cirkuláló influenzavírusok
között van egy új A(H1N1), a
világjárványt okozó influenzavírus,
mely különbözik a 2009 elõtti A(H1N1)
altípustól. Azt nem tudjuk azonban, ez
mennyiben befolyásolja majd az
emberek influenza megbetegedéssel
kapcsolatos tapasztalatait. 

– Mi várható az idei influenza-
szezonban? 

– Az igazság az, hogy ezt nem tudjuk
biztosan. Valószínûleg inkább sze-
zonális influenzajárvány várható, mint
olyan influenzajárvány, amit
2009/2010-ben tapasztaltunk.
Valószínûleg kisebb mértékû lesz a
vírusok oseltamivir-rezisztenciája, de
errõl többet most még korai lenne

mondani.  
– Várható-e az új influenzavírus

cirkulálása ebben az évben? 
– A déli-félteke tapasztalatai alapján

minden bizonnyal igen, de mellette az
influenza régi A(H3N2) altípusa,
valamint a B típusú influenzavírus
jelenlétére is számítani kell. 

– Védettek-e a szezonális influen-
za ellen azok, akik korábban megbe-
tegedtek a világjárványt okozó
A(H1N1) influenzában? 

– Nem, mert lehet, hogy nem védet-
tek az influenza A(H3N2) vírus és B
típusú influenzavírus ellen. 

– Mivel a szezonális influenza
elleni oltóanyag tartalmazza az
A(H1N1) törzset is, ajánlott-e azok-
nak idén az oltás, akik korábban már
kaptak a világjárványt okozó
influenza elleni oltást?

– Igen, mivel az idén cirkuláló egyéb
influenzavírusok, (pl. az A(H3N2), vagy
a B vírus) is megfertõzhetik õket, ame-
lyek minden korcsoportot veszélyeztet-
nek, köztük az idõseket is. 

– Tartalmazza-e a szezonális
influenza elleni oltóanyag a
világjárványt okozó A(H1N1)
vírustörzset is?

– Igen, az A(H3N2) és B típusok
elleni komponensekkel együtt, melyek
az idõseket veszélyeztethetik. 

A korábbi altípusok ellen is létezik,
de mivel azok nem keringenek a pop-
ulációban, így nem is kerülnek be az
oltóanyagba. Korábban volt még
védõoltás a H1N1, H2N2 ellen is.
Kísérleti vakcina létezik H5N1 ellen, az
állatorvosi gyakorlatban H7N1, H7N2
elleni is. Természetesen az influenza
B, amely természetes körülmények
között csak embert képes fertõzni,
ellen is van védõoltás.

– Miért tartalmazza a szezonális
influenza elleni oltóanyag a
világjárványt okozó A(H1N1)
vírustörzset is?

– Mert várható, hogy ez a típus idén
is cirkulálni fog. A védõoltásban talál-
ható vírusokat a WHO az elõzõ évben
izolált vírusokból nyert információ
alapján választja ki. A kutatások rend-
kívül sokrétûek, bizonyos kutatások
egy univerzális influenza oltóanyag
kifejlesztését célozzák meg, mások
hatékonyabb adjuváns (hatásfokozó
anyag) keresnek. Van olyan kutatás,
amely hatékonyság jegyében élõ, de
legyengített vírussal foglalkozik,
megint mások az oltóanyagban szerep-
lõ virális alkotórészek módosításában
látják a hatékonyabb vakcinát. A LVO
(Légúti Vírus Osztály)-on leginkább a
genetikai adatbázist használják.

Folytatjuk
Kovács László

Mit kell tudni az  influenza víruról?

Ez a levél arról szól. amikor az orosz háborúban a magyar katonák kint har-
coltak az orosz fronton. és onnan írták a leveleiket haza Magyarországra a
családjaiknak. Íme, egy levél így hangzik:
„Tábortüzek fénye világít az éjbe, halovány zöldszínû tábori levélre. Megremeg a karom,
ha írom a lapom, kicsi feleségem írjál, ha megkapod. Nagy Oroszországban csak az
Isten van velünk, meg egy kicsi fénykép, az a mindenünk. Benne van a szívem kicsi asz-
szonyom, hazaküldöm neked, hogy vigyázz rá nagyon. Mi újság van otthon, vártok- e
még vissza, szerelmes könnyeim ez a levél issza, most egy gránát robbant majdnem ide
vágott, érzi-e a szíved, hogy veszélyben a párod. Hát a kicsi fiunk tud-e már beszélni,
tudja-e mondani, drága jó apukám. Messze idegenbõl gondoltok-e reám. Tedd össze a
kezed, ha leszáll az este, tanítsd meg imára, hazaszeretettre. Csókollak tégedet, a kisfi-
unkat százszor. Tábori levelem én ezzel bezárom.“ Lejegyezte: Hegyi Rozália

Gondolatok az életrõl
„Az evés legyen öröm és ne bûntudat“

A gluténérzékenységrõl, az életünkre kiható hatásairól

Kedves Olvasók! Mi is a glutén? A gabonafélékben rengeteg kön-
nyen emészthetõ, is inzulinszintet emelõ keményítõ van. Sõt, a
gabonamagvak bel-seje a keményítõn kívül még tartalmaz két-
féle fehérjét a gliadint és a glutenint. Erre a két fehérjére
vagyunk érzékenyek, amit röviden glutén-érzékenységnek vagy lisztérékenységnek
neveznek. Jelenleg kb. 150 betegség esetén mutatták ki, hogy a glulénérzékenység
az átlagnál jóval gyakoribb e kórképekben. 

Ételtõl lélekig
Sok-sok betegség közül kiemelnék egyet. A pánikbetegséget egyre több embertár-

sunknál kimutatták. Sok oka lehet, de megdöbbentõ, hogy a glutén fogyasztása lehet
az egyik oka. Sok Természetgyógyász foglalkozik a glutén fogyasztásának káros
hatásaival, többek között kiemelném Kovács-Magyar Andrást, Dr. Fajcsók Zsuzsannát,
akik nagy szakértõi e tudásnak.

Pánikbetegség és glutén
A pánikbetegségnél is összefüggésbe hozták, hogy a glutén káros az idegrendszerre.

Tudjuk azt, hogy ez egy érzelmi eredetû betegség. Sajnos a glutén, vagyis a búza
fogyasztásával erõsödnek a tünetek. Az országos Pánikbetegség Szövetség életmód
tanácsadója, Dr. Fajcsók Zsuzsanna is ezen véleményen van. Akit bõvebben érdekel a
téma, meg tudják nézni a következõ internet címen www.vntv.hu. Ajánlom mindenkinek,
aki lisztérzékeny, és annak is, akinek nincs, mivel egészségesebb lisztekkel könnyítünk a
szervezetnek az emésztésben, az idegrendszer mûködésében. Megdöbbentõ tényekkel
bizonyítják, hogy a szervezetbe jutó búza idegméreggé válik a vérben, mivel a szervezet,
a gluténtartalmú anyagot nem tudja feldolgozni. Ha sok búzafélét fogyasztunk, délutánra
már érezhetjük, hogy pillanatok alatt „felkapjuk a vizet“, idegesebbé válhatunk, mint
akkor, ha nem eszünk búzából készült életeket. Sajnos ez az anyag megtalálható a rozs-
ban és az árpában is. Ilyenkor felmerülhet a kérdés, mit ehetünk? Van más lehetõség is?
Igen van! Ha már egy hétig nem fogyasztunk búzát tartalmazó élelmiszereket, sokkal job-
ban érezzük majd magunkat. Ki kell próbálni, és megtenni az elsõ lépéseket.

Néhány olyan hormonális szempont, amikor kerüljük a glutént, endometriózis esetén
(hiszen a betegség gyulladásokkal jár), inzulinrezisztencia esetén (így mintegy
megelõzésképpen a szénhidrát-bevitelt egy olyan körrel szûkítjük, mely amúgy is gyul-
ladásokra hajlamosít), pajzsmirigy-elégtelenségnél (fõleg Hashimotoban szenvedõk),
autoimmun betegségek esetén, bélrendszeri gyulladások esetén.

Hogyan tudjuk a lisztérzékenységet a legkönnyebben kimutatni? Szakértõk azt java-
solják, hogy hat hétig glutén mentesen étkezzünk, majd a kúra befejezése után együnk
pár olyan ételt, ami tartalmaz glutént, vagyis fehér Iisztet. Ki Iehet még mutatni a
Iisztérzékenységet vérteszttel, nyálteszttel, illetve béltükrözéssel, ebbõl a biopsziával.
(Hát, szerintem jobb, ha kibírjuk a hat hetet :). Ezután el kell tudnunk dönteni, hogy
milyen irányt vegyen az életünk. Mi a jó szervezetünknek, és mi nem. Érezni fogjuk a
változást. Ez mindenkinél egyéni lehet, de jellemzõen az emésztésünkön lehet érezni a
változást leinkább. A glutén elhagyásával erõsödik az immunrendszerünk is.

A gluténmentes táplálkozás egy életforma
Kovács-Magyar András szerint a gluténmentes táplálkozás egy életforma, így kell

táplálkoznunk egy életre, nincs szüksége rá a szervezetünknek, hiszen sokkal értéke-
sebb anyagokkal lehet helyettesíteni a glutént. Többek között javasoltak a következõ
gluténmentes lisztek: rizsliszt, kukoricaliszt, hajdinaliszt, lenmagliszt, kukori-
cakeményítõ, kukorica lepényliszt, kukoricadara, burgonya-pehelyliszt, burgonyapehely.

Én, azt kérem mindenkitõl, tapasztalja meg, járjon utána könyvekben, interneten, és
ezzel a tudással haladjon tovább a legmegfelelõbb életútján.

„Az életedet TE írod. Életed célja az, amit annak hiszel. Küldetésedet TE magad
szabod ki saját magadnak. Életed pedig az lesz, amivé teszed; és soha senkinek
nem lesz joga ítélkezni feletted.“

A folytatásban néhány gluténmentes lisztrõl részletesebben írok és recepteket is javaslok.

Lovasné Marika



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

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

LAKITELEKI    ÚJSÁGjanuár 15. oldal

Kisgépek javítását vál-
lalom! (motorkerékpár,

robogó, láncfûrész, fûnyíró,
szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19. 

Akciós áron eladó – tulaj-
donostól – Lakitelek kül-
területén   1,6 ha, fiatal
erdõ, akácos-nyárfás.
Kiváló befektetés! 

Érdeklõdni lehet:
06-20/952-41-63 

ELADÓ:  3 db szõnyeg, 2 db kis fotel, 3 párna, 1 tollpaplan, egy ágy-
betét, egy gyerekpaplan; FÉRFI TÉLIKABÁT, FÉRFI ÁTMENETI és
BALLONKABÁT férfi télicipõ, bélelt dzseki, barna szõrme béléses
dzseki. 120 m2-es kertes, jó állapotú, karbantartott, teljes összkomfortú
családi ház. Parkosított utca-udvar, haszonkert, pince, melléképületek,
kocsibeálló. A 3 szoba parkettás, a többi helyiség hidegburkolatos.
Központi fûtés gáz- és vegyes tüzelésû kazánnal, de van még külön
kémény kandalló vagy cserépkályha részére is.  Tel.: 76/500-318

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szí-
vesen kényeztetné megfáradt,
fájós lábát. Tyúkszem, benõtt
köröm nem akadály. Házhoz is
elmegyek! Jelentke-
zését várja Zsuzsa a
20/42-000-11; ill. 448-
201-es  telefonon!

Villanymotor-tekercselés,
javítás Lakiteleken!
Tel.: 06-30/249-98-66

Ruhajavítást vállalok!

Függönyszegés, zippzár-
csere. Nadrágfelhajtás...

Egyedi textil
ajándék-
tárgyak

készítése.

Vargáné Bodor Judit
(06-30/388-61-37)

* Selyem a k á c k ap h at ó !
Tel. :  448-679; 06-20/200-53-15.

Eladó helyben jó állapotú
ETZ 250/301

motor.
Érd.: 70/7710-638.

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

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

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

Kovács Ferenc
– szobafestõ 
– mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 
Árpád u. 1/a.

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

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Jól  bevált  k i fõzde!!  

Helyben fogyasztásra,
elvitelre (ételesben), vagy
becsomagolva  – magya-

ros ételekkel, házias
ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!
Re g g e l  6 - t ó l  h u r k a -
ko l b á s z  i s  k a p h a t ó !

Alma eladó 4 féle,
Lakitelek, Táncsics u. 3.
(70-120Ft/ kg-os áron).
Ugyanitt nemes nyár
tûzifa eladó; akár
házhoz szállítva is. Tel.:
70/323-72-69

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt bolt akciós ajánlata

2013.  febr.   1- tõl  15- ig

Varga levelestészták 250 g      179.- Ft
Varga körettészták 500 g        319.- Ft
Tiszagyöngye borok 0,75 l       299.- Ft
Loyd teák 20 filteres               350.- Ft
helyben sütött császárzsemle 30.- Ft
Piroska szörpök 0,7 l.             479.- Ft

Nyitva: H – P:    6-tól 20 ig
SZ – V:   7-tõl 20-ig

Szeretettel várjuk Önt is!

BON-BON-
BONBON

Szín és fényterápiás, nagy
hatékonyságú, modern BIOPTRON
gyógylámpa (újszerû állapotban,
bevált tapasztalattal) eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel.: 06-30-950-59-48.

Bontásból HÓDFARKÚ CSEREPET
vennék! Tel.: 06-30/488-45-58

Találtam Kecskeméten egy fekete-fehér cicát, az úton a
forgalommal szemben szaladt be a kocsim alá, majdnem
elütöttem. Tavalyi születésû lehet. Nagyon szelíd,
egészséges kinézetû, szobatiszta, biztos lakásban tartot-
ták. Szeretnék neki egy olyan gazdát, aki beengedi a
lakásába. Már adtam fel hírdetést a neten, de sajnos senki
nem jelentkezett. :( Nagyon szeretném, ha egy gondos-
kodó gazdira találna, nagyon megszerettem pedig még csak két napja van
velem, de én sajnos nem tudom megtartani.  A telefonszámom: 06-30/435-3768

Tõserdõn 2006-ban teljesen felújí-
tott, 1+2 félszobás, összkomfortos,
szigetelt nyaraló, Szikra vasútál-
lomástól 5 percre, kizárólag hosszú
távra, kiadó. Víz, villany, vegyes
tüzelésû kazán van. A ház részben
bútorozott.  Irányár: 20.000 Ft +
rezsi/ hó Tel.: 20/529-5784

Kertes, összkomfortos családi ház ( 2
szobás) gázfûtés + cserépkályha, pince,
kamra is van - ELADÓ! 240 Négyszögöl a
kert. I. á.: 7,3M Ft. Tel.: 06-20/471-52-31
Albérlet Lakiteleken 2013.02.01-tõl
kiadó egy szoba, fürdõszoba, fõzõfülke
helyiségekbõl álló kisház. Érd.: 06-
30/480-02-57

Rotációs kapa eladó,  Lakitelek, Bem u.
1/a. Tel.: 06-20/543-36-25
2,5 szobás, kertes családi ház eladó. Tel.:
06-30/214-28-69.

Takarítást, házi munkát vállalok. Tel.: 06-
20/582-47-74

Lakiteleken az Árpád u. 10. sz. alatti családi
ház eladó. Tel.: 06-20/582-47-74

Lakiteleken a Csokonai utcában 2,5 szobás
családi ház eladó. Tel.: 06-30/214-28-69

Bérelnék kisebb ingatlant hosszú távra,
esetleg havi törlesztéssel megvásárolnám.
Segítségre szoruló személy gondozását
vállalom, esetleg ott lakással. Tel.: 06-
30/504-81-95.

Hódfarkú cserép 120 m2 tetõre (3736 db);
sima cserép (használt) 1200 db, + 50 db
kúp-cserép eladó. Varga László, Lakitelek,
Zrínyi u. 21. Tel.: 06-20/ 471-52-31

Tanyán vállalnék munkát (állatgondo-
zás, kertész, mindenes) Lakiteleken
vagy környékén. Madi János, tel.: 06-
20/57-89-136

Dinamikusan fejlõdõ lakiteleki cég
keres felsõ-, illetve középfokú mûsza-
ki végzettséggel rendelkezõ munka-
társakat a következõ munkakörökbe:

* Fejlesztõmérnök: elvárásunk Solid
Edge, Autocad felhasználói gyakorlata
* Mûszakvezetõ: mûanyagiparban
szerzett gyakorlat elõnyt jelent
* CNC forgácsoló: elvárásunk a CNC
forgácsolásban szerzett gyakorlat 
* Gépszerelõ: elvárásunk a  gépszere-
lésben való jártasság

Elérhetõségeink: 
Poliol PET Packaging Kft. 

6065 Lakitelek Kisalpár 93/a. 
Tel.: 06-20/3331935      

email: lakone.aniko@poliol.hu

Albérlet kiadó– alacsony rezsi 
költséggel. Érdeklõdjön a 

06 70/ 3910400-as telefonszámon.

Rongyszõnyegek
készítését vállalom!

Tel.: 03-20/570-22-27

A A 



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ Fölösleges ismerni a jövõt, ha úgyse
háríthatjuk el!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Piszmán
Tímea.  Selyemakácfát nyert: Bán-Magó Adrienn. Mobiltelefon feltöltés
1.500Ft értékben (az IT-PAvilon ajándékát) nyerte: Polyák Csilla.  A vacso-
rát nyerte: id. Madari Istvánné , melyet az általa választott idõpontban költ-
het el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert:
Lukács Imre, Almási Lászlóné, Tarjányi Mihály, Tari Józsefné, Gyenes
Melani (Nincs pontos címe! Kérjük!). (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremé-
nyek  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)
Köszönjük.  A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat  Galambos
Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) Klárik
Lászlónénak (selyemakác), Molnár Gábornak az IT-ajándékot! 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *
Készült: 1000 példányban,  2013-ban * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  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! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal január

– A feleségem délelõttönként sorozatokat néz a tévében, a lányom az iskola után a
zenetévét bömbölteti. A fiam csak állatos filmeket néz minden este. Esküszöm, hogy
egy jó idõre kihúznom a dugót a konnektorból!
– Meddig?
– ... A választ, a

Vízsz.: 1. A válasz elsõ része (z. b.: Í, M, D, K). 14. Másik vagonba pakoló. 15.
Kemenesháti település. 16. Csökkenõ. 17. Ezen a helyen. 18. Diák-sportegyesület, rövi-
den. 19. A lótücsök tájnyelvi neve. 20. Csuromvizes. 23. Azonos mássalhangzók. 24. ...
venia verbo; en-gedelemmel szólva. 25. Az aljától. 26. Angolna, németül. 28.
Egészségvédõ szipka márkaneve. 30. Fontos, lényegbevágó. 34. Bibliai alak, felesége
sóbálvánnyá változott. 35. Dosztojevszkij személyneve. 36. Juttat, népiesen. 37.
Táncdalénekes (János). 39. Az Erzsébettel rokon nõi név (a Pygmalion hõsnõje is). 40.
Így is becézik Ilonát. 42. Derékszíj. 43. Szüret utáni puttonyos! 45. Az aljához. 46. Amirõl
a polémia folyik. 48. Atlaszkötésû, egyik oldalán fényes szövet. 50. Valamely idõtõl
fogva. 51. Jeruzsálem városának költõi elnevezése. 53. Szarvasmarhát balra terelõ
tájszó. 55. A terbium vegyjele. 57. Filmvágás. 58. Vékony, szürke tetõfedõ anyag. 59.
Mauna ...; kihunyt vulkán Hawaii szigetén. 61. Század (katonai), röviden. 62.
Igazságosan kettéoszt. 64. Pásztorköltemény. 66. Népies élelmiszer-tároló eszköz.

Függ. 1. Lekötelezett. 2. Keresztülbukik. 3. Vendéget étellel-itallal bõségesen kínáló. 4.
Vad lábnyomainak sora. 5. Helység Kisbér közelében. 6. ... Zoltán; zeneirodalmunk hal-
hatatlanja. 7. Az APEH ügyfele. 8. Kezdõdik a móka! 9. Ablaktapasz. 10. A délutánt
kõvetõ napszak. 11. Lapszélek! 12. Tószéli nõvény 13. 2007-tõl Ban Ki Mun a fõtitkára.
17. Kocsmába járó. 21. Ilyen termék a benzin. 22. ... Princip; szarajevói merénylõ (a
Gábriel délszláv alakja). 25. Mûvészi testkép. 26. Idegen elõtag: távoli. 27. A pincébe.
29. Nagyon sietõ, népiesen. 31. ... Kok; olimpiai bajnok holland úszónõ. 32. Mezõföldi
község, a határában vannak Gorsium romjai. 33. A válasz második, befejezõ része
(z. b.: A, E, Z, A). 35. Belgium északi részén beszélt nyelv. 38. Suli követi! 39. Nem is
mögé! 41. Influenza. 44. A görög ábécé 7. betûje. 45. ... right!; mindén rendben! 47. A
Bajkál is ez. 48. Vitatás. 49. Spanyol „pengeváros“. 52. Reding ...; felirat a tök alsón. 54.
Többszörös Oscar-díjas amerikai filmrendezõ (Elia, 1909-2003). 56. Régi eredetû
férfinevünk. 57. Ruhaanyagot ollóval méret alapján vág. 58. Mogyorós ...; rágcsáló. 60.
... Ramsey; a világbajnok angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt. 61.
Sugárút, röviden. 63. Fõszereplõ, röviden. 65. Az oxigén és az urán vegyjele. 66. Kés
lényege.

– Hogy szolmizál Józsi a részeg
haverjaival a kocsmában???
– Do-dó, MI-TI-SZÓ?!

– Mi van a hipochonder sírjára írva?
– Na, ugye!

– Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?
– Csak meg kell pucolni az ablakot...

„A jó pap is holtig tanul“, tartja a
mondás.
– Mi van a pap sírkövére írva?
–???
– Tanulmányait befejezte.

A matematikatanár dühös az osztály-
ra, mert nagyon buták a gyerekek.
–  Ha ez így megy tovább, év végén az
50 százalék megbukik! 
Pistike erre hangosan felvihog.
– Te meg mit röhögsz, Pistike?
– Nem is vagyunk annyian...

Orosz órán magyar közmondásokat
fordítanak oroszra a gyerekek.
„Ajándék lónak ne nézd a fogát“ –
mondja a tanárnõ.
Szuvenír nyihaha nye kukucsku prot-
ku – jött a gyors fordítás. 

Néha elgondolkodom az életemen...
miért is kellett nekem úriemberhez
feleségül mennem??? Jó lett volna egy
mezei paraszt is, akkor kevesebb inget
kell vasaljak...

– Anyu, a gödény és a görény ugyanaz?
– Nem, kisfiam. A görény a szagával ri-
asztja el a többi állatot. A gödény elisz-
sza a pénzedet, és lelép a titkárnõjével.

Az egyetemista diák elõször megy haza
iskolakezdés óta. Az anyja mondja neki:
– Kisfiam, levágtam két tyúkot. Mit fõzzek
belõlük?
– Pálinkát! – mondja erre a diák.

Két szõke csaj ül az autóban, az egyik
vezet. Egyszer csak megállnak.
– Miért álltál meg? – kérdezi az egyik.
– Mert kifogyott a benzin.
– De ügyes vagy, hogy észrevetted, én
biztos továbbhajtottam volna!

Napi aranyköpések
1. Ki a hideget nem szereti, hóember nem
lehet.
2. Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.
3. Hajléktalanok jelmondata: „Kukából
nem lesz szalonna.“

– Ki az abszolút papucsférj?
– Akinek otthon keveset szabad, de amit

szabad, azt muszáj!

Két szõke nõ beszélget, az egyik mond-
ja a másiknak: 
– Képzeld megbuktattak az autóvizsgán,
pedig mindent megcsináltam, amit kellett!
Körforgalmon kellett átmennem... volt ott
egy 30-as tábla, én 30x körbe mentem és
mégis megbuktatott!  
Mire a másik: – Biztos jól számoltál?

A belvárosi ékszerüzletben egy férfi a
gyûrûket nézegeti. Egyet kiválaszt, és
megkérdezi az árát. Amikor a kereskedõ
megmondja, a férfi önkéntelenül füttyent
egyet. Visszateszi az ékszert, kiválaszt
egy másikat, annak is megkérdezi az
árát. Az ékszerész enyhe mosollyal
válaszol:
– Két függy, uram!

Jézus sétál a Váci utcán. Köré gyûlnek
az emberek, és csodálják. Jézus odalép
egy vakhoz, ráteszi a kezét a vak sze-
meire, mire az rögtön látni kezd. Odalép
egy sükethez, ráteszi a kezét a süket
füleire, az rögtön hallani kezd. Jézus
odalép egy harmadikhoz, mire az rémül-
ten hátrál:
– Hozzám ne nyúlj, rokkantnyugdíjas
vagyok!

Két részeg beszélget az árokban 
– Te Józsi, jön fel a nap!
– Há hogy, há olyat nem is ittunk........

Nyugdíjasok beszélgetnek:
–Te, az én szomszédom gyereke már tíz
éve jár egyetemre, aztán még mindig
nem dolgozik!
– Szegény egyetemisták, annyira nincs
pénzük, hogy öten szívnak egy cigarettát
és még örülnek is neki...

Gyerekszáj:

– Nem vagyok megkeresztelve, de azért
be vagyok oltva...
– Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit
az kap meg, aki túléli a halálos balesetet.
– Nagyon megijedtem, amikor Anya meg-
betegedett. Azt hittem, Apu fog fõzni ránk.
– A gyerektartás a gyerekek fizetése,
amikor Apa elköltözik otthonról...
– A kutyánk széttépett egy csirkét, és az
anyu elültette a kertben...
– Hogy jó legyen, a kórházi nõvérkének
teljesen sterilnek kell lennie.
– Az orvosok azt mondják, hogy a halá-
los betegségek a legrosszabbak.
– Amikor a kistesóm született, akkumulá-
torba kellett tenni...

Tévémûsorok... 
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ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
Nyomtatás, névjegykártya-készítés.

Használt  mûszaki  c ikkek értékesítése.

SPORTBÁL!
A szurkolókat,
családtagokat nagy
szeretettel várja az
Egyesület a

Lakiteleki Népfõiskolán
február 9-én megrendezen-
dõ jótékonysági sportbálra,
ahol a Belicza András vezette
zenekar mellett a magyar
slágerlistákat tûzbehozó Fiesta
Zenekar hozza latinlázba a
nagyérdemû közönséget!

J ö j j ö n !

V á r j u k !

Maximális pályakihasználtsággal 
folytatódik a tavasz

Újra kigyúltak a fények a község labdarúgó pályája körül,
megkezdõdött a felkészülés/alapozás a tavaszi szezonra.

A lakiteleki lakosok szinte minden nap messzirõl is láthatják a
sportpálya lámpáit, mivel minden nap valamelyik korosztályos csap-
atunk keményen edz a tavaszi pontokért a tabellán elfoglalt jobb
helyezésért.

Az U16 és U19 mellett a felnõtt csapat már elkezdte az Öregfiúk, a
„Lúzerek” és a Lakiteleki Takarékszövetkezet lelkes csapata pedig
március elején folytatja a közös tréninget, mindez körülbelül 200 lab-
darúgót jelent akik heti szinten használják focipályát.

Az U16-osok 20 feletti létszámmal, a bajnokság megkezdéséig heti
3 alkalommal edz hétfõn csütörtökön és vasárnap délelõtt!  Jelenleg
a 7. helyen állnak, de a cél az elsõ ötbe kerülés. Szerencsére nagyon
lelkesek fiatal és a létszám folyamatosan növekszik.

Az U19 Tóth Sándor vezetésével a 8. helyen állnak de csak 4 pont
a lemaradásuk a bronzérmet jelentõ helyezéstõl. Õk már a múlt héten
elkezdték a felkészülést, heti 3-4 edzéssel igyekeznek minél jobb
kondit szerezni. A vezetõedzõ tervei közt szerepel a „kiöregedõ
serdülõket” már a tavaszi szezonban beépíteni a keretben, hogy
szeptembertõl már ne legyen meglepetés a magasabb osztály.

A felnõtt csapat háza táján nagy a mozgolódás 3 játékos nem
kívánja folytatni a zöld-fehér színekben a pályafutásukat.
(Tánczos,Benyus, Vörös) A csapat jelenleg a 6. helyen áll cél az elsõ
öt hely egyike. A szakosztály vezetõsége nem kíván új játékosokat
igazolni, hanem az ifjúsági játékosok stabil beépítésével oldják meg
a kialakult létszámhiányt!

A Lakiteleki Torna Egylet vezetõsége a nehéz anyagi helyzet
ellenére is erõn felül biztosítja a bajnokságban indulás feltételeit. A
jövõben pályázatok segítségével próbálja a szükséges fejlesztéseket
karbantartásokat kivitelezni, és továbbra is várja cégek, civil
szervetek és magánszemélyek támogatását, hiszen a pályázathoz az
önerõt  is elõ kell teremteni!

Jó szurkolást! Hajrá Laki!

-verebelyi-
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Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjamin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell 
Melánia
Ágota
Ernõ
Veronika
Bódog
Lóránt, Lóránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella
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Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér
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Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emõke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
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Húsvét, Árpád
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Húsvét, Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
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Péter
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Munka ünn. Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Pünkösd, Ivó, Milán
Pünkösd, Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita 
Dezsõ
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
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Angéla, Petronella
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Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villõ
Antal, Anett
Vazul 
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál
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Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik 
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
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Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emõd
Lõrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Állami ünnep, Vajk, Szt.István
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lõrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikõ, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
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Eufrozina, Kende
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Mihály
Jeromos
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Elõd
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas
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Mindenszentek, Marianna
Achilles
Gyõzõ
Károly
Imre
Lénárd
Rezsõ
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Alíz
Albert, Lipót 
Ödön
Hortenzia, Gergõ
Jenõ
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
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Virág
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András, Andor
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárd
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter
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