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XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 

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

NEM PÁRTJELVÉNY A KOKÁRDÁM!
A reformkorban országszerte népszerû volt a nemzeti

színek használata. Azok hivatalossá tételére az 1832-36. évi ország-
gyûléstõl kezdõdõen törekedtek. A nemzeti színek, zászlók,
jelképek 1848-49-ben különös jelentõségre tettek szert.
Eleinte a forradalmárok rozettája volt a háromszínû kokárda, késõbb a magyarság kife-
jezésének jelképéül szolgált. „Látjátok ezt a háromszínû kokárdát itt a mellemen? Ez
legyen a mai dicsõ nap jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a szabadság harcosa;
ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín
képviseli a három szent szót: szabadság, egyenlõség, testvériség. Ezt tûzzük
kebleinkre mindannyian, kikben magyar vér és szabad szellem lángol! ”– írta Jókai Mór.

Heves vitákat vált ki évek óta a nemzeti ünnephez közeledve, hogy melyik az
„igazi“ kokárda: a piros-fehér-zöld, vagy a zöld-fehér-piros. Erre a kérdésre kétféle
választ találunk. Március 15-én este szinte mindenki viselt kokárdát.  Az elkészítése
rendkívül egyszerû volt, mert a nemzeti színû szalagot egyszerûen rozetta alakúra
hajtották és összevarrták, így természetszerûleg a piros került a külsõ ívre.

Ha heraldikailag tekintünk a kokárdára, akkor a fõ szín, vagyis az elsõ szín (piros)
kerül belülre, hiszen a kokárdákat belülrõl kifele olvassák! Ritkán ’48-ban is készül-
tek ilyen kokárdák; van festmény, mely így örökítette meg. 

S mit is jelképeznek a színek? A piros az erõt, a fehér a hûséget, a zöld pedig a
reményt jelképezi.  

Teljesen mindegy, melyik szín van kívül vagy belül! Hiszen semmi más nem
számít, csak az üzenete! Az viszont fontos! A nemzeti összefogásé és összetar-
tozásé! És ha ott van a szívem fölött ez a kis darab „haza“, ez már kötelez! Igen,
nekünk kötelességeink is vannak a nemzetünkkel, a hazánkkal szemben; mellett!

Elõször is büszkén viselni, hiszen ezzel kifejezzük a magyarságunkat, az együvé
tartozásunkat, az egyet akarásunkat!

Aki kokárda nélkül megy ünnepelni március 15-én, az olyan, mintha rövidnadrág-
ban menne az Operába! Tudom, hogy manapság, már sajnos ez is megtörténhet,
de az ünnep legyen ünnep! 

A legnagyobb bánatom és fájdalmam az, hogy a „magyar lobogó alatt“ civakodnak
ma a MAGYAR emberek!  Mit is várunk el a más nemzetek tagjaitól? Hogy tisztel-
jenek bennünket! BENNÜNKET, MAGYAROKAT! De ugyan hogyan várhatjuk el, ha
kokárdával a szívük fölött sértegeti a magyar a magyart?...

A belsõ harcok, a viszályok helyett össze kellene már végre  fogni! A gyalázkodás-
ba vetett erõt a gyõzelemhez vezetõ harcba kellene fektetni!  Nem mások lelki nyu-
galmának megzavarásán kellene morfondírozni,  ármánykodni, eldurvulni, hanem
azon, miként válhatunk a nemzet, a település, az embertársaink javára! 

De nem is sírni és siránkozni! Hanem tenni! Jót!
Hogy megérdemeljem a kokárdát a szívem fölé! 
Mindenféle párttól függetlenül!
Mit is kíván a magyar nemzet? Benne van a márciusi 12 pontban! S mi a legelsõ

mondata? LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS!
Sajnos 1848 óta e kérés nem sokat változott... 
Pedig nem kívánhatunk mást, csak amit az õseink is a lobogóra tûztek! Hiszen

csak ez visz elõre! Csak az összefogásban, összekapaszkodásban van erõ!
Miért ne kezdhetnénk el mi?  Tegyünk érte, s máris erõsek leszünk! 
Mi, magyarok! Mi, nemzettársak! Mi, lakitelekiek! 

Látható és láthatatlan kokárdával a szívünk felett!                          Czinege Edit

TI S Z T E LT LAKITELEKI LAKOSOK!
Közeledik március 15-e, az 1848-49. évi 

forradalom és szabadságharc évfordulója. 
Március 15-én, pénteken várjuk mindnyájukat!

A NAP PROGRAMJA:
1000 órakor: Március 15-i ünnepség a ‘48-as kopjafánál.

Az óvodások, általános iskolások mûsorát követõen a vendégszónok
ünnepi beszédét hallhatjuk.

Állampolgársági esküt tesznek az Erdélybõl érkezõ magyar
testvéreink.

A helyi Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet új tag-
jainak az ünnepélyes eskütételének is ezen ünnepségen tehetünk tanúi.

1700 órakor  a mûvelõdési ház nagytermében adjuk át a

Lakitelekért kitüntetõ díjakat.
Ezt követõen GÁLAMÛSOR kezdõdik, melynek keretében

hallhatjuk a helyi citerásainkat, a helyi tûzoltózenekart; fellépnek az
ált. iskolás néptáncosaink; majd a Honvéd Hagyományõrzõ Egye-
sület tagjainak bemutatóját követõen az általános iskolások színi
elõadását tekinthetjük meg. (Nincs belépõjegy!)

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

Tisztelettel:  Felföldi Zoltán polgármester

Lakitelek Önkormányzata tisztelettel
meghívja Lakitelek Polgárait a

2013. március 1-jén (pénteken) 17 órai
kezdettel tartandó   Falugyûlésre!

Megkezdõdött a veszélyes fák gallyazása!
A DÉMÁSZ Zrt. minden évben elvégzi a villamos
vezetékekre veszélyes fák gallyazását. A 2013. évi gallyazás
február 11-én elkezdõdött. (Bizony a legtöbb esetben igen
szomorú a látvány, ahogyan a fákat helyben hagyják, megcsonkítják!!!
Nem lehetne szakszerûbben ledarabolni a veszélyesnek ítélt ágakat?)
A DÉMÁSZ Zrt. tájékoztatása szerint a levágott, kötegekbe ren-

dezett gallyakat bárki szabadon elviheti, azokkal rendelkezhetnek. A
fel nem használt kötegeket a DÉMÁSZ Zrt. rövid idõ (egy-két hét)
elteltével elszállítja.

Itt a tavasz; rendkívül sok kutya is szerelmes; igen
sokan csatangolnak kisebb-nagyobb falkákban az
utcákon. Kérjük az ebek gazdáit, hogy ne engedjék meg,
hogy a nyitott kapun, a kifúrt lyukon elszökjenek az ebek!
Csoportban mindig erõsebbek! Ugatnak, zavarják a járókelõket! 
Ugye tudják, hogy mindig a gazdi felelõs a kutyájáért???



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Ádám Bence (Gyenes Krisztina)
Tokár Viktória Nóra (Gönczi Erzsébet)
Keserû András (Kalmár Patricia)
Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

BASKI ZSIGMONDNÉ NAGY JUSZTINA (1934)

BAKOS JÁNOS (1930)

TÓTH ZOLTÁN (1953)

PETROVICS ANTAL (1929)

8 Õ R I Z Z Ü K E M L É K É T ! 8

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Simonyi Sándor és Faragó Margit

Lajtner Zoltán László és Horvát Ildikó

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !

LAKITELEKI    ÚJSÁG február2. oldal

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„Csillag volt, mert szívbõl szeretett,

S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
De szívünkben él, és örökké ottmarad.“

KÁLMÁN JÓZSEFNÉ

halálának évfordulóján

emlékeznek 
szerettei

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a
Bács  Agrárház  Nonprofit Közhasznú
Kft. ARANYKALÁSZOS GAZDA,
OKJ rész-szakképesítést nyújtó tan-
folyamot indít. A képzéssel kapcsolatos tájékoz-
tató idõpontja: 2013. febr. 16.,  9 óra. 
A képzés díja 121.400 Ft, amely a vizsgadíjat
is tartalmazza. Érd.: Móricz Zsigmond Általános
Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Kollégium,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat, Szakiskola, 6060
Tiszakécske, Kossuth L. u. 65. tel.: 76/441-592

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR és a KÖNYV-
TÁRI KÖZÖSSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

köszönetét fejezi ki azon támogatóinak, akik
2012-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át, a
könyvtár részére felajánlották.
Támogatásukat az idei évben is szívesen
fogadjuk, hogy Önöknek új könyveket vásárol-
hassunk, rendezvényeket szervezhessünk !
Adószámunk: 19552804-1-03

KÖSZÖNTÕ
Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet. Szívedben
béke, lelkedben nyugalom, lágy boldog ezen a
szép napon! Szívünk szeret, ezt ne feledd, a
legtöbb, mit adhatunk, a családi szeretet.

DÓRA DOMINIKOT
köszöntik 10. születésnapja

alkalmából, sok szeretettel: 
Dóra mama, keresztapu és a

család többi tagja

Könny sose érje csillogó szemed, 
bú sose takarja vidám szívedet. 
Legyen az életed boldog és vidám, 

ezt kívánjuk neked, születésed napján.

Tényi Kevin Krisztiánt
4. születésnapja

alkalmából
szeretettel
köszönti: 
Dóra mama és szeretõ családja

1%

SZABÓ MÁTYÁS
lakiteleki lakos halálának 

10. évfordulójára emlékezünk!
Már tíz éve, hogy csak a

szívünkben élsz, emlékedet
szeretettel õrizzük:
feleséged és családja1932 – 2002

Szomorú az út, mely a sírodhoz vezet,
Öt éve nem láthatunk és nem beszélhetünk veled.
Virágot viszünk a néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Elrabolt tõlünk a hirtelen halál, 
távozásod míg élünk, örökké fáj.

DÓRA ISTVÁN
halálának évfordulójára emlékeznek

szerettei:

EMLÉKEZÉS

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!

VÁRADI MÁRTA 
volt lakiteleki lakosra és
kislányára, Zsanettre,

akik már 9 éve 
nincsenek közöttünk.

Szeretõ családja

felesége, fiai, lánya, veje, menye és 6 unokája

Kedves Olvasók! A Lakiteleki
Újság éves elõfizetés évi díja az idén sem

változott! 2013-ban  is 120.- Ft maradt a lap ára! 
Az elõfizetõknek – Lakitelek belterületén – házhoz
szállítjuk! Az elõfizetési díj helyben: 1.500.- Ft.  A
helyi postázandók: 2.500.- Ft. Az ország bel-
területén az elõfizetõi díj: 3.500.- Ft marad;  külföl-
dre – szintén a magas  postadíj miatt – 5.000.- Ft.
(Mind kedvezményesen!) Elõfizethetõ: a
szerkesztõség címén: Kossuth u. 15. (Fotóbolt.)
Átutalással: Lakiteleki Tak. Szöv: 52000018-
14103333, Agyagvirág Bt., Lakiteleki Újság.
Legyen olvasónk az új esztendõben is!

Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét, hogy a 2.
számtól már csak azoknak szállítjuk házhoz, akik
jelzik erre  az igényüket, illetve már befizették a
díjat. Megértésüket kérjük!

Czinege Edit felelõs szerkesztõ

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy

Puskás Béla, 
a lakiteleki Puskás Öcsi, 

– a 70-es évek legendás focistája –
életének 59. évében 

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2013. febr. 28-án 15 órakor lesz a

lakiteleki temetõben.
„1971 õszén bontogatta szárnyait a fiatal tehet-

ség, Puskás Béla, aki kényszerûségbõl
kapusként kezdett, mert akkor éppen nem volt a
csapatnak kapusa. És jól védett!“ – emlékezik

róla  Harczos József az emlékiratában. 
Csatárként volt igazán remek! Kecskemétre, 

majd onnan a kamionos világba vitte a sorsa. 
Búcsúzunk Tõle, a testvértõl, az apától, sporttárstól,
baráttól, rokontól, osztálytárstól, kedves ismerõstõl.

Öcsi! Kedves mosolyod soha nem  feledjük!



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalfebruár

KEMÉNY DIÓ
Minden évben az a legkeményebb
dió, amit a lakossággal együtt,
közösen kell a polgármesternek

feltörnie a mûvelõdési ház csarnokában –  a
FALUGYÛLÉSEN; a közmeghallgatáson! 

Ekkor ugyanis a lakosság minden tagjának lehetõsége
nyílik arra, hogy szemtõl szemben, a nagy nyilvánosság
elõtt kérdezze meg az általa fontosnak vélt, mondott,  a
KÖZÖSSÉGET érintõ problémákról Felföldi Zoltán
polgármester urat, a közszolgáltatók jelen lévõ
képviselõit...

A problémát is jelezni kell; az építõ jellegû kritika pedig
elõbbre viszi a dolgokat. 
Sajnos a dicséret osztását a lakosság minden alkalom-
mal visszafogja; pedig mostanában megérdemelnének
egy kis elismerõ szót is… ☺

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és családját!
Ha nem azért jön el, hogy felszólaljon, a jelenlétével
kérjük, tisztelje meg a polgármesteri beszá-
molót, s az azt követõ beszélgetsét.  Esetleg be is
kapcsolódhat...

Helyszín, idõpont: Mûvelõdési ház elõcsarnoka;
március 1-je, 17 óra.

25 esztendõs a Lakiteleki Újság!
Ez alkalomból többféle játékot  teszünk közzé – többféle jutalomért!

1. játék: NOSZTALGIA játék! – 25 év, 25 kérdés; és 25 jó válasz!! 

A legelsõ Lakiteleki Újság cikkei alapján teszünk fel Önöknek kérdéseket. (A válaszokat a
kérdés számának és betûjelének jelölésével kell elküldeniük. Lehet, hogy egy kérdésnél több is
bekarikázandó!) A helyes válaszadók között kisorsolunk különféle ajándékokat (könyveket,
kerámiát, ajándékokat); mégpedig 25 fõt jutalmazunk a sorsoláson! (Beküldendõ 2013. már-
cius 15-ig a szerkesztõség címére. A következõ számban közöljük a névsort.)

1. Milyen címmel írt a lap tulajdonosa, Lezsák Sándor vezércikket az induló laphoz?
a.) Holdtölte után; b.) Rendszerváltás elõtt; c.) A félelem holdudvara
2. Mennyibe került az elsõ szám?
a.) 10 forintba; b.) ingyenes volt; c.) 50 forintba
3. Nyomtatásban elõször jelenik meg – ez volt az alcíme egy dokumentumnak.
a.) MDF alapszabály; b.) Lakitelek, 1978. IX. 27. c.) Lezsák Sándor Naplója
4. Melyik pedagógusnak gratuláltak az elsõ számban a diplomaszerzés évéhez?
a.) Lengyel Pálné 65 éve; b.)  Ujváry Kálmánné 60 éve; c.) Arady Aranka 50 éve.
5. 1989-ben újították fel a katolikus templom harangját. Ki öntötte, mikor a harangot?
a.) Eberhard Henrik 1819-ben; b.) Wolfgang Haus 1848; c.) Udo Weis 1905.
6. Ki öntette a katolikus templom kisharangját?
a.) Muraközy János és Hankovszky Ilona; b.) Koncz József és Sváb Kovács Julianna
7. Elõször ebben a lapszámban jelent meg a MAGÁNTÖRTÉNELEM c. rovat.
a.) Kiss Albertrõl;  b.) Fábián Mihályról;  c.) Fincicky Sándorról.
8. 1989-ben Lakitelekre látogatott az USA nagykövete. Ki volt õ?
a.) Nixon;  b.) Marc Palmer; c.) Montgomery
9. A Mátrikulában a népességrõl olvashattunk. Hány lakos élt Lakiteleken? Melyik igaz?
a.) 1819-ben 180-200 fõ; b.) 1889-ben 1527;  c.)1989-ben 10.000fõ.
10. Melyik iskolaigazgató hunyt el 1989-ben?
a.) Fincicky József; b.) Harczos István;  c. ) Kiss János.
11. 1989-ben hány televízió lehetett a faluban?
a.) 525; b. )minden házban egy, 1029;  c.) 2500 db, mert volt, ahol kettõ is volt.
12. Ki volt az áruház vezetõje 1989-ben?
a.) Subicz Károly; b. ) Viglási Imre; c. ) Punyi Ilonka néni.
13. Ki volt virágboltos 1989-ben Lakiteleken?
a.) Nagy Józsefné Tar Rózsa; b. )Sütõ Imre; c.)Tercsiné Buzás Ilona.
14. Hány véradó volt 1989-ben a községben?
a.) 25, de csak 12 adott; b.) 112, de csak 85 adott;  c.) 150, de csak 138 adott vért.
15. Az önkéntes véradók hány liter vért adtak egy nap alatt Lakiteleken?
a.) 13 litert; b. ) 28 litert;  c. ) 34 litert.
16. Hány vendéget fogadott az autóskemping 1989-ben?
a. ) 1208 fõt; b.) 2005 fõt;  c.) 5912 fõt.
17. A Petõfi Népe volt a legnépszerûbb lap 1989-ben. Hány újság fogyott el havonta?
a.) 2 ezer; b. )8 ezer;  c. )16 ezer
18. A Szabad Föld volt a másik kedvelt újság. Havonta mennyit olvastak?
a.) 4-5 ezer; b.) 6-8 ezer; c. )10-12 ezer.
19. A tsz-ben 1989-ben hány mázsa õszibarackot szedtek a szedd magad akcióban?
a. )1 vagonnal; b. )4 vagonnal;  c.) 5 vagonnal.
20. Hány vonat haladt át 1989-ben Lakitelek állomásán?
a.) 10-30; b.) 20-50; c. ) 50-70
21. 1989 nyarán mennyi jegyet adtak el a vonattal utazóknak?
a. ) kb. 1200 db-ot;  b. ) kb. 5 ezer db-ot;  c.) kb. 7 ezer db-ot.
22. Mûködött-e a téglagyárunk 1989-ben?
a.) igen, még 8 fõ munkást is kerestek; b.) nem, 35 embert elküldtek.
23. A BRG mûködött 1989 szeptemberében?
a.) igen 5 mûszerészt és 10 betanított munkást is kerestek;  b.) nem, már bezárt.
24. Hány példányban jelent meg 1989-ben a lap?
a. ) 500;  b. ) 1000;  c.) 1500.
25. A második szám hány forintba került?
a. ) ez is ingyenes volt; b. ) 15 forint; c. )  30 forintba került.                              Cz.E.

Lakiteleki

Újság
Nagyon bízunk

abban, hogy a
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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-

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!

Lakitelek Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselõtestülete a 93
évi III törvény 115§ 117 § 117/A § 117/B §
alapján a számított intézményi térítési
díjat az 1/2013(II.8) sz. rendeletével
megállapította az Idõsek Otthonában:
napi 3.402.-Ft, havi 102.000.- Ft. 

Azonban ismételten élt a
méltányossági jogkörével és a
10/2013.(II.07) határozatával csök-
kentette az intézményi térítési díj
összegét, amely így, 2013. április
01-tõl:

Idõsek Otthona intézményi 
térítési díja:

3130.- Ft / nap   93.900.- ft/hónap

(Önköltség: 5902.- Ft/nap
178.500.- Ft/hónap)

Szociális étkeztetés intézményi
térítési díja: 

Helyben fogyasztással      690.- Ft
Elszállítással                    690.- Ft
Kiszállítással                    690.- Ft 

+ 10.- Ft kiszállítási díj

(Önköltség: 1043.-Ft/étkezési nap)

Nappali ellátás intézményi térítési
díját (10/2013.(II.08) sz. rendeletével
méltányosságot gyakorolva
0 ft/nap                               

(Önköltség: 1343.-Ft/ellátási nap)

Házi segítségnyújtás intézményi
térítési díja :

480.- Ft/gondozási óra

Tanyagondnoki szolgáltatás   
t é r í t é s  m e n t e s

Önköltség: az állami normatív támo-
gatás és a megállapított intézményi
térítési díj együttes összege (fentiek-
ben ez tájékoztató adat)

Normatív támogatások: 

Idõsek Otthona :       13.030.200.-Ft/év
Nappali ellátás :        109.000.- Ft/év/fõ
Házi segítségnyújtás: 145.000.- Ft/év/fõ
Szociális étkeztetés: 55.360.- Ft/év/fõ
Tanyagondnoki szolgálat:

1.996.550.- Ft/év/szolgálat

Tigyi Istvánné 
intézményvezetõ

TÉRÍTÉSI DÍJ AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN:
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Tisztelt Lakosság!  

Tájékoztatom Önöket, hogy a TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompe-
tenciák fejlesztése“ projekt keretén belül szervezésre kerülõ angol és német
nyelvi csoportok kezdési idõpontja tolódik, a leghamarabbi kezdési idõpont
március 10-e után lehetséges. Amennyiben még mindig nem kerülünk be az üte-
mezett keretbe, a következõ kezdési idõpont szeptemberben lehetséges. Szíves
türelmüket kérem addig is, mindent megteszek amit megtehetek az ügy érdekében.

Február 7-én a Tudásod a jövõd projektben 141 képzõ intézménynek volt
együttmûködési megállapodása, és az 1590 képzésben 12 312 volt a képzési
keretszám. A regisztráltak száma a jelzett napon 167 535 fõ volt. Ebbõl a számok-
ból látható, hogy rendkívül nagy az érdeklõdés és nehéz a keretbe bekerülni. A 9
milliárd forintos képzési keretet három képzési idõszakra bontották le:
* 2013. június végéig 2,8 milliárd forint,
* 2014. február végéig 4,8 milliárd forint.
* 2014. augusztus végéig 1,4 milliárd forint.
Helyi indítású informatikai képzésre még nem tudtuk benyújtani igényünket, mert
nincs meg az indításhoz szükséges létszám. Ezért kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy ne halogassák a dolgot, jelentkezzenek, mert végleg kicsúszunk az idõbõl,
és akik eddig jelentkeztek azok sem tudnak a programban részt venni.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A nemdohányzók védelmében hozott törvény
betartására vonatkozó ellenõrzésekrõl

2013. február 18. napja és 2013. március 03. napja között
a nemdohányzók védelmérõl szóló törvény elõírásainak betartása
érdekében, a módosított jogszabály 2012. 01. 01. hatályba lépése óta
harmadik alkalommal fokozott ellenõrzést végeznek a Kormányhivatal
népegészségügyi intézeteinek munkatársai.

2012. évben Bács- Kiskun megye területén összesen 1776 ellenõrzés
történt a nemdohányzók védelme érdekében. A kifogásolt egységek
száma 62 volt, intézkedés megtételére 29 esetben került sor,
egészségvédelmi bírságot Kormányhivatalunk Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve 3 esetben szabott ki. 
Szakigazgatási Szervünk többször végezett közös ellenõrzéseket a
társhatóságokkal is. Az ellenõrzések folyamatosan zajlanak egész
évben, a jelenlegi akcióellenõrzés során elsõsorban azon egységek,
illetve közterületek kerülnek ellenõrzésre, ahol korábban problémák
voltak tapasztalhatók.
Kormányhivatalunk munkatársai bármely szolgáltató egységben,
egészségügyi és oktatási intézményekben, vendéglátóhelyeken,
munkahelyeken, bevásárlóközpontokban, közterületen végezhetnek
ellenõrzést. 
Az ellenõrzések célja a törvényi elõírások betartásával a nemdo-
hányzók egészségének védelme, valamint a tüdõrák okozta halálozás
csökkentése.                               (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

KEDVES 
LAKITELEKIEK!

A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány
a befizetett támogatásokból 

és az SZJA 1%-ának felajánlásából 20 éve segíti
az óvodánk nevelõ tevékenységét.

Tisztelettel kérjük, hogy az SZJA 1%-ának  
felajánlásakor gondoljon alapítványunkra. 

ADÓSZÁMUNK: 18341618-1-03
Kiemelt célunk az óvodai játszóudvar korszerû és  

biztonságos kialakításának segítése.
Köszönjük szépen.

Fodor Józsefné                 Sütõ Lászlóné
kuratórium elnöke               intézményvezetõ

„Egynek minden nehéz;  soknak semmi sem hetetlen.“
Gróf Széchenyi István

SZÁMLASZÁMUNK: 52000018-13100052        

A mûvelõdési ház programjai voltak
februárban:

Farsangi Játszóház

Február 6-án Farsangi játszóházat rendeztünk a mûvelõdési
házban, ahol farsangi álarcokat, kiegészítõket vághattak,
ragaszthattak, díszíthettek a gyerekek és a szülõk. Az alapa-
nyagokat, rajzeszközöket, kalapgumit, álarc-sablonokat
elõkészítettük a kis alkotók számára, de sok jó ötlet is gazdát
cserélt a rendezvényen.

„Vitéz László és a csodamalom“ bábelõadás

Február 11-én délelõtt 10 órakor az óvodások és az alsó
tagozatos diákok nagy örömére ellátogatott a mûvelõdési
házunkba a messze földön híres és nevezetes Vitéz László,
aki fergeteges hangulatot teremtett és kíméletlenül agyabu-
gyálta el a varázsmalom ördögeit. Szabados Zoltán, a Madzag
Bábszínház mûvésze keltette életre a legendás bábfigurát és
természetesen a mese többi szereplõjét is.  Sok felnõttet is
örömmel töltötte el a lehetõség, hogy a mai gyerekek is
„élõben“ találkozhattak egy régebbi generáció nagy hõsével.

Wass Albert felolvasás

Idén is a mûvelõdési ház külsõ klubterme adott otthont a 25
órás felolvasó programnak, melynek keretében Wass
Albertre és más elfeledett írókra emlékeztek a résztvevõk.
Molnár Szilvia volt a program szervezõje és háziasszonya,
aki nagy szeretettel fogadta az érdeklõdõket, felolvasókat és a
hallgatóságot. Ásványvíz, pogácsa, tea, kávé és persze az
olvasás utáni rajongás tartotta ébren az éjszakai felolvasó
csapatot. Kulturális és közösségi élmény szempontjából is
rendhagyó volt az a 25 óra.

Ami még lesz:
Vadászati kiállítás

Február 26-ától lesz látogatható a mûvelõdési ház galériáján a
Vadászati kiállítás, ahol állatbõrök, trófeák, gyönyörû fotók hoz-
zák közelebb hozzánk az erdõ és a vadászok világát.
Agancsból, csontból készült kézmûves remekek, pirogravír
alkotások, szobrok is láthatóak lesznek, teljessé téve a hangu-
latot. A látogatók remélhetõleg egy olyan világot járnak be a
kiállítás anyagai között sétálva, amely alapjaiban ismerõsnek,
hétköznapinak tûnik, de az egymást szervesen kiegészítõ lát-
nivalók az erdõ, az állatok, a lakiteleki helyszíneken készült
egyedi vadászfotók ennek az erdei életnek egy új dimenzióját
mutatják meg. Belicza András

A Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház 

helyiségei a következõ
terembérleti díjak alapján

bérelhetõk:
– belsõ klubterem:     2.500,-Ft/óra
– külsõ klubterem:     2.000,-Ft/óra
– elõcsarnok:            3.000,-Ft/óra
– színházterem:        6.000,-Ft/óra

A bérlõk körébe tartoznak minda-
zon cégek, vállalkozók, magán-
személyek, civil szervezetek, akik
kereskedelmi tevékenységet végez-
nek a fenti helyiségek bárme-
lyikében, és errõl terembérleti szer-
zõdést kötnek a Mûvelõdési Házzal.

Családi esemény (esküvõ, bal-
lagás, születésnap, stb.) esetén a
következõ bérleti díjak lépnek
érvénybe:

– Elõcsarnok és belsõ klubterem
bérlése egész hétvégére (szombat
reggeltõl vasárnap estig):                
30.000.- Ft

– Elõcsarnok és belsõ klubterem
bérlése egész hétvégére, ameny-
nyiben az étkezést  a Laki-Konyha
Kft. biztosítja: 20.000.- Ft

– Belsõ klubterem bérlése egész
hétvégére (szombat reggeltõl
vasárnap estig) 1.000 Ft/óra,
összességében maximum:
10.000.- Ft

Mindazon magánszemélyek, civil
szervezetek, közösségek, klubok,
akik a helyi közösségépítésben
aktívan részt vesznek, tevékeny-
ségükkel a helyi lakosok szaba-
didejének hasznos eltöltését
elõsegítik, mentesülnek a bérleti
díj megfizetése alól.

Tisztelt gépjármû tulajdonosok! Az utóbbi idõben megyénk egyes városaiban
elszaporodtak a gépjármû feltörések.
A megtörtént eseteket értékelve kijelenthetõ, hogy sajnálatos
módon az ilyen típusú bûncselekmények kiváltó okait a gépjár-
mûvek tulajdonosainak gondatlanságban kell keresni!
Az esetek döntõ többségében valamilyen értéktárgy, táska, ruhanemû, tornazsák, lap-top,
fényképezõgép, irattárca, GPS, … maradt látható helyen az utastérben.
A MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI:
• Személyes irataikat, pénzt, bankkártyát és a gépjármû okmányait, lakáskulcsokat soha
ne hagyják a gépkocsiban! Amennyiben a személyes iratokat és a lakáskulcsokat is eltulaj-
donították, sürgõsen ki kell cseréltetni a lakóház, lakás minden zárját, hiszen az elkövetõ
tudja hová kell menni és nála vannak a kulcsok is!
• Ne hagyjanak értékes csomagot, mobiltelefont és egyéb mûszaki cikket az utastérben!
• A csomagtartó sem értékmegõrzõ, de legalább nem látható mi van benne. Amennyiben
tárgyaikat a csomagtartóban helyezik el, azt ne akkor tegyék, amikor megérkeznek, hanem
induláskor, hiszen ezt a mozzanatot is kifigyelhetik a gépkocsi feltörõk!
• Kombi gépkocsiknál – amennyiben a csomagtartóban nincs érték – inkább húzzák el a
takaró rolót: lássa a lehetséges elkövetõ, hogy nem érdemes feltörni a gépkocsit.
• Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák fel, vegyék ki az indítókulcsot, kapcsol-
ják be a riasztót akkor is, ha csak pár percre szállnak ki!
• Kiszállás után ellenõrizzék a gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó „élességét”!
Elsõsorban Önök tehetnek az ilyen típusú bûncselekmények megelõzése érdekében!
Fogadják meg tanácsainkat, mi segítünk!           BKKM-i Rendõr-Fõkapitányság, Kecskemét...
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

A polgárõrség hírei
Egyesületünk tagsága a mindennapos járõrözõ tevékenysége mellett, felkérés alapján

közremûködik községi, közösségi rendezvények biztonságos lebonyolításában, temetéskor
a biztonságos közlekedéselõsegítésében és a parkolókban lévõ gépkocsik biztonságának
fenntartásában.

Február 2-án a Gondozási Központ támogatására rendezett „Farsangi Bál“ belsõ rend-
jének biztosításában vett részt Müller Ferenc és ifj. Salánki Imre polgárõrtársunk.

Február 16-án, a család kérésére id. Labancz István temetésének idején teljesítettek
szolgálatot Ágoston Györgyné, ifj. Salánki Imréné, Keresztúri Dénes és ifj. Salánki Imre. A
44-es fõútról történõ biztonságos le- illetve az oda felkanyarodásban segítették a gyá-
szolókat, vigyázták a parkolókban lévõ gépkocsik biztonságát .

Február 15-én a Lakitelek Népfõiskolán tartotta elnökségi ülését az Országos Polgárõr
Szövetség Lovas Tagozata, mely esemény a lovas polgárõrök részére szervezett képzés-
sorozat elsõ állomása is volt. A tagozat a képzést azon lovasok részére szervezte, akik pol-
gárõrként már aktívan járõröznek, vagy most kívánnak csatlakozni a polgárõrséghez. A
tagozat a nyitórendezvény keretében elismerõ díjakat adományozott.
2012-ben az év lovas polgárõr egyesülete elismerést a
POLGÁRÕRSÉG LAKITELEKkapta meg. Ezúton is köszönöm min-
den polgárõrtársamnak (lovasnak, „gyalogosnak“ egyaránt) azt a
közös munkát, melynek eredménye ez a nagyon szép elismerés!
További önkéntes munkánkhoz minden polgárõrünknek jó
egészséget, türelmet, kitartást, összetartást kívánok!

Tisztelt lakiteleki lakosok! Reményeink szerint rövidesen beköszönt
a tavasz, megindulnak a tavaszi munkálatok kiskertben, mezõgazdasági területeken
egyaránt. A nappalok hosszabbodásával tovább lehet kertészkedni, a jó idõ beköszönté-
vel többször lehet a lakást szellõztetni. A besurranó tolvajok ezeket a körülményeket
használják ki! Lehetõség szerint, ha a kertben hátul tevékenykednek, zárják be a kaput, a
lakást. A szellõztetés idejére pedig ne hagyják ellenõrizetlenül a lakást!

Sajnos településünkön is elõfordulnak a házaló árusok. A legtöbbször gyenge minõségû
termék kínálásával próbálnak bejutni az ingatlanokba, leginkább oda ahol idõsek laknak. A
rendõrségi tudósítások számtalan esetben szólnak arról, hogy „trükkös tolvajok“ károsítot-
ták meg egyedül élõ idõs áldozatukat. Nagyon sok esetben házalók követik el az ilyen
bûncselekményeket. A jogszabályok nem teszik lehetõvé, hogy az önkormányzat tiltsa ezt
a fajta tevékenységet, viszont az ilyen rossz szándékú elkövetõk nem szeretik, ha sok
szem követi tevékenységüket. Amennyiben ilyen esettel találkoznak, menjenek oda idõs
szomszédjukhoz, ismerõsükhöz, jelenlétükkel támogassák, segítsék õt, hogy ne váljon
bûncselekmény áldozatává. Amennyiben szükségesnek tartják, hívják a polgárõrséget,
jelentsék a házalók jelenlétét a rendõrség részére. Lehetõség szerint jegyezzék fel a háza-
lók által használt gépkocsi típusát, színét, rendszámát, hányan voltak, ruházat, merre
mentek.
w Polgárõrség – Madari Róbert elnök +3630/621-0063
w Polgárõrség – Török Nándor elnökhelyettes +3630/531-6518
w Rendõrség – Tiszakécske Rendõrõrs Ügyelet +3620/539-8489

Egyesületünk minden hónap utolsó péntekén – téli idõszámítás szerint 18, nyár idõ-
számítás szerint 19 órakor – tartja havi összejövetelét a Könyvtár alatti klubhelyiségben,
ahol a következõ hónap szolgálatait osztjuk be, megbeszéljük aktuális feladatainkat, gond-
jainkat. Igyekszünk minden alkalommal a tevékenységünk biztonságos végzése
érdekében képzést is tartani. Aki érdeklõdik a lakosság, a település érdekében végzett
szolgálatunk iránt látogasson el összejöveteleinkre, legyen egyesületünk szolgálatot adó
„rendes“ tagja, vagy más tevékenysége, anyagi támogatása alapján pártoló tagja. 

Az adóbevallások közeledtével gondoljanak arra, hogy egyesületünket tevékenységét
adójuk 1%-ával is támogathatják. ADÓSZÁMUNK: 19045676-1-03        Madari Róbert elnök

Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület hírei

2013-ban is: 
„Ha baj van, segítünk!“

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hul-

ladékégetés tûzvédelmi szabályai
A növényi hulladék égetése csak egyéb
jogszabályok (erdõvédelmi, levegõtisztasági,
stb) betartása és a szükséges engedélyek
birtokában lehetséges! Az avar-, a tarló-, a
nád- és a növényi hulladékégetés alkalom-
szerû tûzveszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, idõpontját és ter-
jedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órá-
val korábban a területileg illetékes
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (vagy
tûzoltóságnak) be kell jelenteni. A bejelen-
tést lehetõleg írásban, kell megtenni, de ha
erre nem volt lehetõség, úgy elfogadható a
telefonon történõ bejelentés is. Az írásban
történõ bejelentést, úgy kell megtenni, hogy
az a tervezett tûzgyújtást megelõzõen 24
órával elõbb beérkezzen a kirendeltségre.
Ezzel csökkenthetõ a téves tûzriasztások
száma és mérsékelhetõk a felesleges
vonulások okozta plusz költségek. 
TÛZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése ide-
jén TILOS az avar-, a tarló-, a legelõ-, a nád
és a növényi hulladék égetése!
A tûzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozód-
hat a tûzoltóságokon, valamint a polgármes-
teri hivatalokban is.
A tarlóégetést a legelõkön, a learatott gabon-
atáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a
tûzterjedés irányában a hasznos vad
elmenekülhessen. A tarlónak minden oldal-
ról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az
égetéshez csak a tarlómaradványok,
valamint a legelõkön található száraz fû
használhatók fel. 
A szalmát elégetéssel megsemmisíteni,
lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni
tilos. A cséplési hulladékok, így pil-
langósvirágú magvak hulladékai és egyéb
hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továb-
biakban: növényi hulladékok), a her-
nyófészkek és az arankafoltok – megfelelõ
tûzvédelmi óvórendszabályok betartásával –
csak a helyszínen égethetõk.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak
úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz-
és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében:
– A tarlót vagy az érintett területet az égetés
megkezdése elõtt legalább 3 méter szé-
lességben körül kell szántani, és az adott
területen az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást kell
végrehajtani,
– A fasorok, facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelõ, de legalább 6
méteres védõsávot kell szántással biztosí-
tani,
– A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan kell végezni, és csak az egyik
szakasz felégetése után szabad a másik
szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

– A tarlóégetés idõ-
tartamára tûzoltás-
ra alkalmas kézisz-
erszámmal ellátott
(lapátok, parázsc-
sapók, vízzel teli háti permetezõ), megfelelõ
létszámú, a tûzjelzés szabályaira is kioktatott
sze-mély jelenlétérõl kell gondoskodni,
– Az égetés hely-színén tûzjelzésre alka-
lmas eszközt (mobil telefon kell készenlét-
ben tartani)
– Az égetés helyszínén legalább egy traktort
ekével ellátva a helyszínen készenlétben
kell tartani,
– A tarló- vagy a növényi hulladékégetés
célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos,
és veszély esetén, vagy ha a tûzre már szük-
ség nincs, azt azonnal el kell oltani,
– Erõs szélben TILOS tarló, vagy növényi
hulladékot égetni!
– Ha az égetés közben erõs szél támad a
tüzet azonnal el kell oltani.
FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hul-
ladékégetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal – meg kell szüntetni.
Amennyiben a tûz ellenõrizetlenné, válik,
vagy bárki tüzet észlel haladéktalanul köte-
les tûzjelzést adni a 105-ös telefonszámon a
katasztrófavédelem ügyeletének.

A tûzvédelmi szabályok megszegése
esetén annak súlyosságát és követ-
kezményeit mérlegelve a felelõssel szem-
ben a katasztrófavédelmi kirendeltség
100.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedõ tûzvédel-
mi bírságot kell ki szabni, melynek meg-
fizetése a büntetõjogi, ill. a polgári felelõsség,
valamint a tûzvédelmi bírság kiszabására
okot adó szabálytalanság megszün-
tetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Néhány esetben a fõszabály alól kivételt
engednek,errõl kérjük, érdeklõdjön a szak-
hatóságnál!
* Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Tel.: 76/502-810; kecskemet.HOT@katved.gov.hu
* Kecskemét Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
Tel.: 76/502-810, Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.)
* Kkfháza Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
(Tel./Fax: 76/463-444)Kkfháza Csongrádi utca 21.)

www

Gyûjtsük össze a lakiteleki
tûzoltó emlékeket!
A Lakitelek ÖTE szeretne egy listát összeál-
lítani az elmúlt 73 esztendõ lakiteleki tûzoltó
emlékeirõl. Célunk az, hogy az elfeledett
emlékek, relikviák ismét napvilágra kerül-
jenek, azokból a késõbbiekben kiállítást
tudjunk szervezni.
Kérjük azokat, akik rendelkeznek helyi
tûzoltó relikviákkal, jelentkezzenek az
Egyesület vezetõinél, hogy a régiségeket le
lehessen fénymásolni vagy fényképezni. Az
érintettek segítségét elõre is köszönjük!

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

ISMÉT! A polgárõrség kérése! Tisztelt 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 gyor-
san 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 szívesked-
jenek az ott elhelyezett térképen ezen adatokat megadni.



„Koldus szegény, királyi gazdagon...“ Shakespeare

2013. február 2 óta a fenti Shakespeare szonett sorai jutnak minduntalan eszembe. Ha
bármikor kétségem volt, vagy megingott a hitem az emberi jóságban, a szeretetben, a
segítõkészségben, ezt fenti idõponttól elfelejthetem. Egy végtelen csodát éltem meg a
Lakiteleken élõk jóvoltából! Munkám során sokszor néztem szembe nehézséggel, sok-
szor szembesültem a pénztelenségbõl adódó problémákkal, de próbáltam hinni abban,
hogy jók az emberek, és hogy a legnagyobb szegénység sem elviselhetetlen, ha
szeretet, megértés és összefogás van. 

Az elmúlt év során kellett programtervet összeállítanom. Ebben szerepelt egy
jótékonysági farsangi bál, február elejére idõzítve. Akkor nem gondoltam, hogy a munkák
összetorlódnak, hogy a költségvetés tervezése, az intézményi térítési díj számítása, a sta-
tisztika készítésének határideje mind-mind a szervezés idõszakára esnek. Már már
lemondtam a rendezvényrõl, amikor Belicza András felkeresett. Lelkes volt, tele ötletekkel.
– Jó, akkor csináljuk! És tessenek elhinni, nagyon tanácstalanul „néztem ki a fejembõl“. –
Nincs egy „lyukas“ vasam se, hogyan kezdjek neki??… És sok-sok már megismert, kedves
embernek megcímezve indítottam útjára a támogatását, segítségét kérõ levelemet.

Pár napig csönd volt. Bizományba kaptunk árut a Jutka ABC-bõl, Dóritól, többen vál-
lalták, hogy árulják a tomboláinkat, támogató jegyeinket. Novákné Kakó Éva, László
Gézáné Erzsike, Szabó Istvánné Éva, Polkné Anikó, Mokos Józsefné Mariann, Kiss
Zsuzsanna. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket. 

Majd egyre több felajánlás érkezett… és jöttek a segítséget ajánlók is. Ami végig vitát
jelentett, az a fõzés volt!  „–Itt nincs bál, vacsora nélkül!“ – mondták. Én vitába szálltam,
vacsorával bankettot rendezünk! A bál, az tánc, az mulatás. Batyus bál! Közben néztem
a körülöttem levõ 13 embert, végezték a napi munkájukat, majd azon túl, még lelkesen
odaálltak mellém: Ez így egy csapat! Nem zúgolódott, nem morgott senki. Számukra is
kihívás, egy fontos cél  lett a rendezvény sikere.

Vargáné Darabos Márti volt olyan kedves és a mazsorett kislányokat megnyerte az
ügyünknek, bár az FVM -ben Budapesten kellett, hogy öregbítse Lakitelek hírnevét, este
velünk, mellettünk  volt! Lezsákné Sütõ Gabriella – bár aznap Budapesten szerepeltek,
megigérte, hogy velünk lesznek,  vállalják a szereplést a Kösöntyû néptánc csoporttal!
Szabó Tamás Lelkész Úr, nagyon meglepõdött a felkérésemen, de percig sem gondo-
lkodott. „Természetesen, egy jó ügyért!!“ 

És kikerekedett a mûsor, felosztottuk a feladatokat. Sok-sok tombolatárgy, ajándék
gyûlt össze. Szabados Zoltán egész nap velünk volt, segített a dekorálásban, a beren-
dezésben, a rendezvény utáni takarításban. Köszönjük neki, ahogyan megköszönjük a
Polgárõrség, a polgárõrök segítségét is. 

Eljött a nap, az este! Már nem számított semmi, csak veszteség ne legyen, jaj csak
mindenki jól érezze magát!!!

A mûsor jól sikerült (most már azért számba veszem, ki mindenkit szerettem volna
még, ha akkor, azon az estén ott van, velünk van. Csak azért, hogy velünk örüljön, velünk
nevessen, hogy egy kicsit kikapcsolódjon. 

Örömet jelentett, hogy voltak vállalkozók a jelmezes megjelenéshez: ifj. Szénási
Bertalan, Monitorné Icuka, Faragóné Sárika, Madi Tünde, Miskolczi Szilveszter,
Szabados Zoltán és Szabó Imre (+ hozzátartozók), valamint a „Piroska és a farkasból“
megjelent Laczkóné Erzsike, mint Piroska. Köszönjük nekik!

Finom volt a fánk,  (Bakó Jánosné, Gönczöl Lászlóné), ízletes volt a kínálós pálinka
(Madari Andor,  Sári László); a szendvicskészítésben szerepet vállalt Laczkó Zoltánné
(és férje a rendezvény végén a rendcsinálásban), Kutasi Edit, Szilvásiné Zellei Mária (õ
süteményt is hozott!). Bakos Noémi és Porció Bence segítsége sokat jelentett a büfében,
látszott rajtuk, hogy profik.. Mindenki tette a dolgát! Billus Zoltánné, (Billus Zoltán a ren-
dezvény végén a rendcsinálásban) Bakos Attiláné, Csontos Mihály Ferencné (és párja),
Tóth Ferenc, Jelics Gyöngyi (külön köszönet a szereplésért!), Fekete Ferencné, Ambrus
Edit, Csuka Jenõné, Tigyi Julianna... – mindent megtettek, hogy sikerünk legyen, magán
a bálon a hangulatuk, a vállalt házigazdaszerepük példa értékû volt.

Verzár Csabáné Gabika szintén sütött süteményt, és végig a segítségünkre volt,
Szabó Gyula bácsi (ellátott), Kalócz Antal, a Lakiteleki
Önsegítõk Egyesülete, nevüket  elhallgatni kérõ támogatók,
Zoller Éva és testvérei (hozzátartozók) támogatásával vet-
tük meg a tombola fõdíját, egy kerékpárt! Az ásványvizet
kaptunk kedvezményes áron...

A Laki - Konyha mellénk állt (Tóthné Balla Mária és a
konyha dolgozói) sütöttek sok-sok pogácsát, és tombo-
ladíjként hidegtálas, süteményre szóló utalványt ajánlottak
fel, valamint kaptunk pogácsát ajándékba a Magyar
Pékségtõl is. Lezsákné Sütõ Gabriella a Népfõiskola támo-
gatását juttatta el nekünk: Uszoda és welness utalványt
(igen komoly értékben), kaptunk a tombolához könyveket,

és a Népfõiskoláról is kaptunk
süteményt. Sütöttek a dolgo-
zóink is, és hoztak tombolatár-
gyakat is. Két napos és egy teljes
éjszakai helytállás mellett Pécsi
Andrásné Csöpikének is volt
ereje ahhoz, hogy a szponzor
keresés mellett süteményt is
süssön, és tombolatárgyakat is
hozzon, gyûjtsön intézményünk részére. 

Németh Ferenc és felesége Erzsike szorgosan árulta a tombolát, állták a nyerni vágyók
roha-mát, a rendezvényen. Köszönjük!

Támogatóink, akiknek végtelen hálával köszönjük, hogy mellénk álltak, segítettek:
Csomósné Kiss Dóra, Kiss Istvánné AGIP, Toldy Tibor, Százdi Józsefné, Szentirmay
Tamás, Lakiteleki Népfõiskola, Lakiteleki Takarékszövetkezet, FLAGA-Gáz Kft, Fortuna
Lottózó – Polkné Anikó, Cipõbolt Varga Józsefné, Minitex – Mokos Józsefné Mariann,
Antológia Könyvesbolt – Erki Tibor, Gyõri Sándorné, Novákné Kakó Éva, Dr. Németh
László és családja, Park ABC – Pap István és felesége, Himalája Blue Kft,  Szénási
Bertalan és családja, Szórát Istvánné, Szabó Istvánné Éva (fodrász), Varga-Vent Kft –
Varga György, Veréb Nikolett – Kozmetikus, Varga Lászlóné(Zrínyi u), Kiss Istvánné –
(Bem utca), Monitor Jánosné, Csikós Mihály (zöldségbolt), Faragóné Brigi (zöldségbolt),
Veréb Ferencné (Erika fodrász), Ádám Sándorné (Enikõ fodrász), Jutka ABC, Ország
Zoltán és neje, Galambos László (Autós csárda), Kalócz Ker Kft, (Kalócz Antal), Simonyi
Péter és felesége, Magyar Pékek 2009 kft, Kutasi János és felesége, Nagy Péterné
(Erzsike) Erika Butik, Varga József és felesége (Oázis fagyizó),  Anna Presszó – Szûcs
Pál, Szekeres Béláné (hozzátartozó), Szabó Lászlóné (Tüzép),Tóth Erika, Varga
Lajosné (Irénke), Tercsiné Buzás Ilona, Miskolczi Szilveszter, Gulyás Imre, Felföldi
Zoltán, Madari István és neje, Kökény Zsolt, Pulai Sándor, Verzár Csaba, Hunyadi Tibor,
Bakos László, Vígh András, Salánki Imréné, Nagy Péter és felesége (Babi), Nagy
Ferenc, Turai Sándor, Pótári Béla, Tombácz Ferencné, és munkájával, 1 hetes masszázs
utalvány ajándékával Kökény Imre (aki aznap ünnepelte a születésnapját) és felesége. 

A rendezvényen meglepetés elõadónk volt: Ágoston Anita, aki nagyon jó hangulatot
csinált. Belicza Andrást a megjelentek nem gyõzték dicsérni! Fáradhatatlan volt és
szívét-lelkét beleadta a zenébe, az énekbe. 

Köszönjük a Nyugdíjas Klub vezetõjének (Csinger Sándorné Klárika néni) és tag-
jainak, hogy velünk voltak. Lehet egy rendezvény jó, ha nincs közönség. Hálásak
vagyunk mindazoknak, akik ezen az estén velünk voltak, velünk mulattak és közben egy
jó cél érdekében tettek is. 

A rendezvény bevétele: A Gondozási Központ ünnepeinek, rendezvényeinek meg-
tartásához, hiányzó dolgok beszerzéséhez lesz felhasználva. Befizetésre került, cél
megjelöléssel az intézmény költségvetésébe. 350.000.- ft tiszta bevétele lett a bálnak. 

Köszönetet mondok a támogatóinknak, segítõinknek, a rendezvény résztvevõinek és
nem utolsó sorban az intézmény dolgozóinak (családjaiknak)  

„Koldus szegény, királyi gazdagon…“ Szûkös a költségvetés, kevés a pénz, a legszük-
ségesebb dolgokra telik csak. De a szeretet, a tisztelet, az összefogás gazdaggá tett ben-
nünket, ez a gazdagság nem kézzel fogható, nem elvehetõ: A szívekben, a lelkekben van.

Köszönetet mondunk Molnár Gyulának, hogy intézményünkre, lakóinkra gondolt és
bútort, ágybetétet, takarót, faliszõnyeget, függönyt és több hasznos dolgot ajándékozott
nekünk. Köszönjük a figyelmét, a felénk irányított tiszteletét, és a Lakitelek felé meg-
nyilvánuló szeretetét. 

Kívánjuk, legyen része abban a figyelemben és tiszteletben, amelyet Õ közvetít az
idõsek felé.

Mondják, egy települést minõsíti, ahogyan az idõseirõl, az elesettekrõl gondoskodik,
ahogyan feléjük fordul. A Lakiteleken élõ emberek a legszebb példát mutatták ember-
ségbõl.                                          Tigyi Istvánné intézményvezetõ
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Hírek, események az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központban…



Kedves Olvasóink!  Az Eötvös Iskola
nevelõtestülete január 29-én
értékelte az elsõ félév munkáját. Az
értekezletet megtisztelte jelenlétével

Seresné Kozári Nóra, tankerületünk igazgatója.

Lakitelek Önkormányzata elfogadta a település 2013.
évi költségvetését. Újdonság számukra, hogy isko-
lánknak nincs önálló költségvetése, hanem az ön-
kormányzat szakfeladataként tervezték a mûködtetés
költségeit. A nagyon alaposan, több pénzügyi
bizottsági és humán bizottsági ülésen is kivesézett
tervezet takarékosan, de biztonságosan ad lehetõ-
séget munkánkhoz. Nagy öröm számunkra, hogy sok
más mellett a lovaskultúra oktatásának feltételei is
megteremtõdtek a 2013-14-es tanévre. Ennek eredmé-
nyeként szeptembertõl felmenõ rendszerben, már har-
madik és negyedik évfolyamon is lesz a gyerme-
keknek lehetõsége az órarendbe illesztett lovaglásra. 

Február 10-én Mondok József úr, Izsák polgármestere
és Gera Árpádné iskolaigazgató asszony keresték fel
településünket, hogy meghallgassák tapaszta-
latainkat a lovaskultúra oktatásával kapcsolatban.
Terveik szerint szeptembertõl õk is belevágnak a pro-
gramba. További találkozót beszéltünk meg velük
áprilisra, hogy a gyakorlatban is megtekinthessék a
foglalkozásokat.

Február 20-án a Kecskeméti Városi Televízió
készített felvételt iskolánkban. Gál Orsolya
szerkesztõ a „Vesd bele magad“ mozgalom eddigi
tapasztalatairól, a 2013. esztendõ terveirõl kérdezte
Vargáné Darabos Márta tanító nénit, aki az elmúlt
évben negyedikeseivel ért el országos visszhangot
kiváltó sikereket, idén pedig az elsõ évfolyamon foly-
tatja a munkát. Tasi Péter lakiteleki gazda a program
fõ támogatójaként állt mikrofon elé, s nyilatkoztak
élményeikrõl, várakozásaikról a gyermekek is. 

A „Városon kívül“ címû adás a sugárzás után
megtekinthetõ lesz a városi tv honlapján is.

A Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány
iskolánkkal közösen nyert pályázatot. Február 22-én a
madárvédelem témakörét feldolgozó elõadásokon
harmadik évfolyamos diákjaink tájékozódhattak
azokról a teendõkrõl, lehetõségekrõl, amelyekkel õk is
a kis szárnyasok segítségére lehetnek, majd több
mint ötven madárodú kihelyezésében segédkeztek a
szakembereknek.

A központi felvételi dolgozatok megírása után
nyolcadikosaink a felvételi beszélgetésekre
készülnek. Több intézményben már tartottak
ilyeneket, mások az elkövetkezendõ hetekre tették az
idõpontokat. Diákjaink idén is tetszõleges számú
középiskolába jelentkezhettek. A felvételi dolgozatok
eredménye alapján kapnak értesítést arról, melyik
középiskolában esélyesek a bejutásra. Ezt követõen

változtathatnak az intézmények sorrendjén. Elsõ
helyen gimnáziumba hét tanulónk jelentkezett,
húszan szakközépiskolában szeretnének tanulni,
szakiskolába pedig huszonkilenc diákunk készül.

A COMENIUS program élethosszig tartó tanulás
témakörében egy magyarországi és hat külföldi isko-
lával közösen pályázunk két éven át tartó diákok
közötti együttmûködésben megvalósuló projektmun-
kával. Ha a nyertesek között leszünk, akkor a lakitele-
ki gyermekek svéd, cseh, lengyel, török, portugál, hol-
land társaikkal együtt végezhetnek terepmunkát.
Része a pályázatnak a résztvevõ intézmények meglá-
togatása is. A program munkanyelve az angol.

Görög témahét kezdõdött az 5. évfolyamon, melynek
keretében a gyermekek olimpiai játékokat is rendeztek.

Pesterzsébeten február 9-én rendeztek országos
szalagos rögbi tornát, melyen 28 csapat 150
játékosa vett részt. 
A lakiteleki gyermekek Retkes Tibor tanár úr
vezetésével nagyon szépen szerepeltek, gratulálunk
teljesítményükhöz!
Eredményeink:
U. 10 A (2002-2003-ban született) fiúk korcsoportjában
csapatunk a második helyen végzett, ugyanebben a
korcsoportban leányaink harmadikok lettek. 
U. 10 B VII. helyezés, itt 2002-2003. évben született
fiúk - lányok közösen indultak
U. 12 csapatunk csoportjában harmadik lett, de nem
jutottak tovább a legjobbak közé 
Csapattagok:
U.10 (A) Bori Milán, Balla Zoltán Árpád, Dobecz
Richárd, Németh Péter, Árvai Albert
U.10. (B) Bori Milán, Nyerges Renáta, Kõszegi Kitti,
Varga Panka, Bori Míra, Dencs Diána
U.12. Csille Lajos, Cseh János, Beke Bálint,
Pigniczki Martin, Gencsi Roland, Dencs Diána

A TÖLGYFA SPORTEGYESÜLET
BIRKÓZÓINAK HÍREI

Teremfelmérõ versenyen vettünk részt
Kiskunfélegyházán február 9-én. A rangsor meg-
mérettetésen 16 csapat 161 indulója vett részt, köztük
három lakiteleki gyermek.

Eredmények:
II. helyezés  38 kg-os súlycsoportban  Soltész
Norbert
V. helyezés 63 kg-os súlycsoportban  Csikós Dávid  
26 kg -os súlycsoportban Mócza István Bendegúz

nem ért el helyezést.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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ÚJRA VESD BELE MAGAD!

Február 15-én indult harmadszorra a Fiatal Gazdák
Szövetsége (AGRYA) szervezésében a Vesd bele
magad!-mozgalom! Az idén mindkét elsõ osztály belevág!
Harmadik évben kapnak vetõmagot a Lakiteleki gyerekek
(Két éven keresztül a volt osztályunk tanulói vettek részt
a VBM-ben nagyon eredményesen!:)), hogy saját
kiskertjükkel foglalkozzanak. Valamint ehhez járult még
sok-sok élmény (farmlátogatások, galambászat kerék-
pártúrák, tanyalátogatás, horgászverseny  a Kalócz-tónál,
találkozó Szolnokon, 3 nap Egyházaskozáron, tojó-
tyúkoknál, csirkekeltetés stb. Remélem, emlékeznek még
a sok-sok élményre! )Tavaly már az ovisok is belevágtak
Gyulyásné Szabó Gizállával és Bekéné Kotvics Edittel és
persze a szüleikkel, nagyszüleikkel! Köszönet érte! Most
õk folytatják az iskolában a kertészkedést, élmény-
gyûjtést. Balog Erika néni és Rácz Zsuzsa néni elsõ
osztálya és az én elsõ osztályom is beleveti magát!

A minap a Kecskeméti Televízió jött hozzánk forgatni.
Ez alkalommal részt vettek az ötödikesek is.
Beszámoltak élményeikrõl, tapasztalataikról.

Az elsõ osztályosok sok zöldséget fogyasztanak
máris. Hála a szülõknek, a téli idõszakban is sok nyers
répát, karalábét, uborkát stb. ehetnek a tízóraihoz!

Nemsokára érkeznek a vetõmagok is. (Sárgarépa,
zöldborsó, retek, kapor, csemegekukorica, vöröshagy-
ma.) Kicsit sajnálom, hogy a karalábémag most elmarad,
mert így a palántanevelést is tanulhattuk tavaly. 

Tasi Péter és felesége, Tasiné Novák Marcsi támogat
bennünket fiatal gazdaként. A gyerekek nagyon várják
már a vetõmagokat. Peti bácsi ráhangolásként néhány
gabonafélét hozott, hogy növényeket vethessenek
cserépbe, míg a tavaszi vetés ideje el nem érkezik. (Már
a talajelõkészítés folyamatban lehet.) 

Már kaptunk felajánlást vetõburgonyából, cse-
megekukoricából és dinnyemagból is Faragó
Tamáséktól. Lesz báránysimogatás, tojáskeltetés (Most
kacsákkal is próbálkozunk!) Járjuk a falut és a környéket! 

Jó lenne kipróbálni a kenyérsütést kemencében!
Megtanulni a savanyúságok készítését, a gyümölcs-
aszalást, befõttek elrakását stb. 

Hiszem, hogy csupa jó dolog fog történni velünk
ezután is! A régi VBM-eseknek is szervezzünk prog-
ramot. Vetõmagot is próbálok nekik szerezni.  Hadd foly-
tassák a kertészkedést tovább! Hátha találunk nekik is
támogatókat a mozgalmon kívül.. 

A VBM-en  belül Tasi Péter és Tasiné Novák Marcsi
támogatta fiatal gazdaként a programunkat. Kalócz Antal
keltetõgéppel és ajándék- családi nappal, horgász-
versennyel (120-140 fõ) segített még egyedibbé tenni ezt
az országos mozgalommá nõtt programot.
Vidékfejlesztési Minisztériumban február elsején 20
perces elõadással számoltunk be arról, AMI a VBM
Lakiteken. (Tasi Péter és én beszéltünk, de Pádár
Erzsébet és Balog Erika is képviselte községünket ezen
a zárókonferencián!) Több televízió is beszámolt errõl az
eseményrõl. Láthatták gyerekeinket a nyeremény-osz-
tálykiránduláson, Egyházaskozáron stb. Az EchoTv-nek
nyilatkoztunk a sajtótájékoztatón. 

De nem ez a legfontosabb! Annyi pozitív hozadéka van
a programnak! A közösségteremtésrõl, szülõi össze-
fogásról, egészségrõl, a föld megbecsülésérõl…

Hogy mi értelme van ennek az egésznek? A csillogó
gyermekszemek mindent elárulnak! 

Vargáné Darabos Márta

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



Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel!
Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!

A  Szent 40 nap

Részletek Dr. Bábel Balázs érsek körleveleibõl

BÖJTI FEGYELEM
Az Egyházban a nagyböjti idõ a bûnbánat jegyében telik. A Szent 40 nap

alatti péntekeken tartózkodni kell a húseledeltõl mindazoknak, akik betöltöt-
ték a 14. életévüket. A többi péntek is engesztelõ nap, de a hívek maguk
választják meg az engesztelés formáját. Hamvazószerdán és
Nagypénteken szigorú böjti nap van a 18 és 60 éves kor közötti híveink
részére. Kérem a Paptestvéreket, hogy ismertessék híveikkel a böjti
fegyelem lényegét és hívják fel a figyelmet annak betartására.

A HÚSVÉTI SZENTÁLDOZÁS IDEJE
A Nagyböjttel kezdetét veszi a húsvéti szentáldozás teljesítésére alka-

lmas idõ, mely Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig
(február 13-tól május 26-ig) tart.

Kérem a Paptestvéreket, hogy hívják fel többször is a hívek figyelmét
alapvetõ vallási kötelességükre, és buzdítsák õket a gyakori szentáldozásra,
mely arra hivatott, hogy a kegyelmi életet ébren tartsa és gyarapítsa bennünk.  

Mi a böjtölés és mi nem az?  (Tanmese)

Egyszer egy öreg aszkétát arról kérdeztek a tanítványai, milyen a tökéletes böjt.
Egyikük úgy gondolta, olyan, hogy csak kétnaponta eszünk egy keveset, a másik
meg azon a véleményen volt, az az igazi, ha egy héten át maradunk étlen-szom-
jan. Heves vita alakult ki, a tanítványok egyre szigorúbb és vadabb ötletekkel áll-
tak elõ. Az öreg végül azt felelte nekik: Ha puszta versengés számotokra a
koplalás, azzal mit sem értek. Ha sokáig semmit sem esztek, testetek legyengül,
az elérkezõ halállal pedig kialszik bennetek a lélek. Ha ideig-óráig koplaltok, utána
mohó vággyal habzsolva az ételt, bepótoljátok, amit elmulasztottatok, mert nem
tanultatok meg uralkodni önmagatok felett. Az igazi böjt az, ha életetek minden
napján magatokhoz veszitek a cipótokat, korsó vizeteket, de soha nem vágyakoz-
tok a második cipóra, a második korsó vízre. Akkor nem a hiúság, a mohóság
vagy az éhség, hanem a lelketek uralkodik majd rajtatok.

Fiataljaink a világban
Egyházközségünknek vannak olyan fiatal tagjai, akik Lakiteleken részesültek a
keresztség szentségében, itt voltak elsõáldozók, itt bérmálkoztak, s ha középisko-
lai, majd fõiskolai, egyetemi tanulmányaik máshová is szólították õket, vissza-
visszatérnek, részt vesznek a vasárnapi szentmiséken és a plébániai közösség
életében. Hol járnak, hogy élnek, mivel foglalkoznak, hogyan gyakorolják a
hitüket? Errõl vallanak  ebben,   s a következõ   számainkban is. Ezúttal Boros
Rebeka és Tábori Anna írását közöljük.

Lakókocsitól a Vatikánig 
2012.december 28. és 2019.január 2. között az a megtiszteltetés ért negyven-

ezer fiatallal, köztük 1400 magyarral együtt, hogy részt vehettem a taizéi közösség
által szervezett Bizalom zarándokútján Rómában. 

Csodálatos, életre szóló élményekkel gazdagodhattunk. Mind a mellett, hogy
egy gyönyörû ókori városban tölthettük napjainkat, nagyon jó emberekkel

ismerkedhettünk meg, akik sok boldogságot, vidámságot adtak számunkra. Sok
mindent felsorolhatnék, hogy mit láttunk, milyen élményekben volt részünk, de
ahhoz  az egész újság nem lenne elég, így megpróbálom rövidebben összefoglalni. 

Róma külvárosában a baptista egyházközösség által jutottunk szálláshoz
egy idõsebb olasz hölgyhöz, aki nagy szeretettel és örömmel fogadott ben-
nünket. Igaz a kommunikálást megnehezítette, hogy nem beszéltük egymás
nyelvét, de ez nem jelentett akadályt. Voltak,akik tömegszállásra kerültek,
vagy lakókocsikban laktak. Gondolom, sokak számára ez elég abszurdnak
tûnik, de az itt lévõk csak egy átlépendõ akadályként kezelték és keresték
mindennek a jó oldalát, amit meg is találtak. 

Egyik legmeghatározóbb élményem, amikor a Szent atyával, XVI. Benedek
pápával, közösen imádkoztunk. Számomra még a mai napig felfoghatatlan,
hogy ott gurult el a kocsiban majdnem mellettem, valamint az, hogy vele és
másik negyvenezer emberrel együtt énekeltünk, imádkoztunk. A svájci
gárda által felügyelt folyosókon juthattunk be a Szent Péter Bazilikába, ahol
a vasárnapi szentmisén vettünk részt, mindezt a velünk Rómában
tartózkodó Goshia nõvérnek köszönhettük. 

A napok alatt egy összetartó, jó kedvû csapat alakult ki, akikkel a város-
nézés még felejthetetlenebbé vált. Annak ellenére, hogy barátnõmmel egy
olyan csapat-hoz csatlakoztunk, akik egy egyházközösséghez tartoznak, az
elsõ pillanattól kezdve befogadtak bennünket és egyáltalán nem éreztük
magunkat kívülállóknak. Közelrõl láthattuk azokat az épületeket, amelyekrõl
eddig csak tanulmányaink során hallhattunk, láthattunk képeket, mint pl. a
Colosseum, Forum Romanum, Vatikán város… A találkozó keretén belül min-
den este és délután más-más bazilikákban imádkoztunk közösen.

Szavakban nehéz kifejezni milyen érzéseket hagyott maga mögött ez a pár nap.
Mindezt át kell élni. Találkozni kell olyan emberekkel, akik nem a külsõségekkel
foglalkoznak, hanem a szeretettel és még a nehéz helyzetekben is a vidámsá-
got látják, s mindezt egy ilyen városban megélni, egyszerûen csodálatos. 

Boros Rebeka

Róma, az örök város

Idén szilveszterkor is voltak olyan fiatalok, akik a bulik és koncertek helyett
inkább a Taizé-i találkozót választották. Rómában több, mint 30 000 fiatal gyûlt
össze azért, hogy a taizé-i lelkiség nevében a pápával ünnepeljenek. Most
elõször nekem is lehetõségem volt részt venni ezen a világméretû találkozón.

Nehéz volt elindulni, hiszen Karácsony éppen csak véget ért, és jó lett
volna egy kicsit hosszabbra nyújtani a nyugodt, bensõséges napokat. Aztán
nehéz volt megérkezni a hosszú, egyéjszakás utazás után kimerülten
Rómába, ahol azonnal szembesülnünk kellett pár nehézséggel és meg kel-
lett találni a helyünket egy idegen városban, idegen emberek közt.

Aztán elkezdõdött a találkozó, és a kezdeti kedvetlenség és nehézségek
emléke egyre halványodott. Nehéz egy dolgot kiemelni a 4 napból: megható és
meghatározó volt a Szent Péter téren együtt imádkozni a pápával és több ezer
fiatallal, vagy Szent Család vasárnapján a Szent Péter Bazilikában részt venni a
misén. Érdekes volt  Róma történelmi oldalát is megismerni, a saját szemünkkel
látni a kereszténység és az Egyház meghatározó emlékeit, például a Szent
Callixtus-katakombát, ahol több pápa és Szent Cecília sírja is található. Megható
volt abban a városban sétálni nap, mint nap, ahol minden épület az egykori
keresztény vértanúk tanúságtételérõl árulkodik, ahol a föld alatt föltárt és föltárat-
lan katakombák ezrei kanyarognak, az ember azzal a tudattal sétálhat, hogy az
Egyház egész földet beágazó testének a szívében van. 

Azok után, hogy pár napig úgy érezhettük, hogy tényleg az Egyház szívében
vagyunk, nehéz volt hazaindulni. De Róma és a találkozó tanulsága éppen
ebben van: azokat, amiket tapasztaltunk, láttunk tovább kell adni. Tovább kell adni,
vannak olyan fiatalok, és nem is kevesen, akik a szívükön viselik az Egyház sorsát
és képesek a Föld minden tájáról elzarándokolni akárhova azért, hogy találkoz-
zanak Jézussal. Végülis a Karácsonyt nem is lehetne méltóbb módon lezárni.

Tábori Anna

Kedves olvasónk! Ha bõvebbet szeretne megtudni egyházközségünkrõl, vagy több
képet szeretne látni, kérjük kattintson honlapunkra: www.lakitelekiplebania.hu

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

„Fordítsd el bûneimtõl arcodat, töröld el minden gonoszságomat!“ (Zs.: 50, 11.)
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Nagyböjt péntekjein a szentmise elõtt negyed
6-kor kezdõdik a keresztúti ájtatosság.

Nagyböjti lelkigyakorlat
március 21- 22- 23-án, Virágvasárnap elõtti csütörtök,
péntek, szombat.

Ruskó Norbert bócsai plébános atya tartja.



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

„Boldogok,  ak ik  éheznek és szomjaznak az igazságra,
mer t  õk megelégí t te tnek. “  (Máté 5,6.  )
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A böjtrõl gondolkodunk, elmélkedünk. Ebben is
Jézus Krisztus böjtje a minta. Tudjuk jól, Jézus
sem vetette meg az élettisztító és mennyei
többletáldással meggazdagító gyakorlatot.
Fontosnak és szükségesnek tartotta. Sõt, hasz-
nos intrukciókat is adott arra nézvést, hogy a böj-
tölés máig rossz, hamis, magamutogató, dicsek-
võ torzulásait segítsen korrigálni. (Mt 6,16-18.)

Jézus eljövetelének himuszos csodájában (Fil
2,5-11. Krisztus himnusz)  olvassuk, hogy
„megüresítette magát és szolgai formát öltött,
hozzánk lett hasonlóvá“. Vagyis önként lemon-
dott mennyei státuszáról, és magára vette az
emberlétet annak minden gyalázatával.
Elképesztõ csere ez!  Az igazi böjt ennek a
cserének általunk megléphetõ fordított változa-
ta. Pál így fogalmaz: „Vetkõzzétek le az óembert
és öltsétek magatokra az új embert…“ (Ef 4,22-
24.) Ennek véghezvitelel csakis az Õ segit-
ségével lehetséges.

Meg vagyok gyõzõdve, hogy életünk nagy
nyomorúsága az, hogy a megüresítésnek vagy
kiüresítésnek, szívünk bûnöktõl való meg-
tisztításának szükségességét elodázzuk, és
tele vagyunk önmagunkkal, a világ vágyaival, a
pénz hatalmi igézetével… amelyek mind gúzs-
bakötik az isteni életre éhezõ, szomjazó,
vágyakozásunkat, új életre törekvésünket. A
Kísértõ kisértései olyképpen rabul ejtettek min-
ket, hogy magunktól nem tudunk, nem vagyunk
képesek, vagy nem is akarunk ezekrõl önként
lemondani, megválni.

A böjt lényege éppen az, hogy kioldódjunk a
hínár szövevényébõl és beteljesedjünk Isten
ajándékaival.  Elengedjük mindazt, ami fogva
tart, és ragaszkodjunk mindahhoz, ami
megelégít, meggazdagít, beteljesít.

Jézus nem az u.n.  „jóllakott“ embert mondja
boldognak, hanem az igazságra, az élet valósá-
gos kincseire, javaira, áldásaira éhezõ, szom-
jazó, vágyakozó és hittel törekvõ embert.

Böjti utunkon tekintsünk az emberlét  igaz for-
rására, Jézus Krisztusra. Merítsünk belõle erõt,
hogy megelégíttessünk.  Ámen

MÁRCIUS 15.

Március tizenötödike
csak egy van, amely a
szabadság örök jelképét
jelenti a magyarság
számára. És valahogy

mégis kétféle lett belõle.
Az egyik, amit tanultunk és tanítunk az

iskolában. Ebben benne van a márciusi ifjak
hihetetlen lelkesedése; benne van a pozsonyi
országgyûlés; Petõfi „Talpra magyar!“-ja;  a
Batthyány Lajos gróf vezette elsõ felelõs magyar

kormány; benne van egy csodálatos honvéd had-
sereg. S ha kitágul a kör, akkor benne látjuk Bem
apó diadalmas erdélyi hadjáratát; bányavárosok
visszafoglalását Felvidéken; és az út végén
Világost is. De benne van az is, amikor a szabad-
ságharc után 165 évvel  ma is koszorúzunk,
ünnepélyeket tartunk iskolákban, intézmények-
ben, verseket szavalunk, vetélkedõket rendezünk,
s ahol lehet, himnuszt éneklünk és kokárdát
viselünk.

A másik az, amikor ünneplünk – hivatalosan.
Úgy magyaros módon. Budapesten ugyanis az
elmúlt jó néhány évben minden politikai párt más
és más téren ünnepelt. Mások voltak a szónokok,
a hallgatók, az ünneplõk, és más a hangulat is. S
ez hozzánk is átszivárgott, legalábbis abban a for-
mában, hogy a magukat a magyarság
érdekképviseleti szervezeteinek mondott magyar
pártok helyenként külön ünnepeltek, külön ko-
szorúztak.

Hol a hiba? Miért e megosztottság? Valószínû,
hogy ha e kérdéseket igyekeznénk megválaszol-
ni, és elemeznénk a különbözõ érdekeket, a poli-
tika tekervényes, kusza útvesztõibõl soha nem
találnánk ki. Nekünk, egyszerû embereknek
meghaladná a tudásunkat.

Pedig a márciusi ifjak lelkesedése, az általuk
összeállított tizenkét pont, az összetartozás
valóság volt. S annak kellene lennie most is.

Igaz,  ma már nem sajtószabadságot kérünk,
hanem a szabadosság megszüntetését. A multik-
kal szemben egyenlõ közteherviselést, család-
barát adózást. Magyar bankot, amely nem függ
sem a valutaalaptól, sem a világbanktól. Magyar
állampolgárságot és szavazati jogot minden ma-
gyarnak.  A magyar katonák külföldrõl való
kivonását, és egy nemzeti elkötelezettségû, kor-
rupciós ügyektõl mentes honvédség felállítását.
Olyan rendõrség megszervezését, amely nem
mér kettõs mércével. Politikamentes igazságszol-
gáltatást. A nemzeti öntudatot elsorvasztó, a
keresztyénséget becsmérlõ, az országot igába
taszító személyek példaértékû elszámoltatását. 

Szûkebb pátriánkra gondolva pedig az összes
magyar párt közti egyetértést, hogy együttes
erõvel tudjuk kiharcolni a területi és kulturális
autonómiát Erdély minden magyarja számára.
Hiszen ez jelenthetné számunkra hosszú távon a
megmaradást. Ha az elõbb felsoroltak egyik
napról a másikra nem is oldódnak meg, mégis jó
lenne, ha idéntõl újra egy – és nem kétféle már-
cius 15-ét ünnepelnénk. 

(Somogyi Botond) 

– Átvétel az Erdélyi Református Egyházkerület
ÜZENET c. Gyülekezeti Lapjának 

XXIII. évf. 6. számából)

Juhász Gyula: 48 március 15.

Ó régi szép est… tündöklõ siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsõséged az egekig ível,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézõk tapsoltak neked,
Színházi est, melyen – büszkeség! –
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petõfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,

Színésznõd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt…
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

A NAGYHARANGUNK
MEGSÉRÜLT

Szomorúan adjuk
tudtára híveinknek,
hogy 1939-tõl  isten-
tiszteletre hívogató,
szeretteinket búcsúz-
tató nagyharangunkon
repedést észleltünk.

Ennek következtében a harang zúgása megszünt,
csupán kongó hangja hallható. 

Mivel harangot javítani nem lehet, csak egy új
harang öntésével érhetjük el, hogy ismét  rendel-
tetésének megfelelõ harang lakjon és szóljon
templomunk tornyában.  

Hamarosan szétküldött „tájékoztató levelünk“-
ben errõl a sajnálatos dologról is  említést teszünk.
Ezúton kérjük híveinket,  segíteni kész testvérein-
ket, hogy külön adományukkal járuljanak hozzá
templomunk új harangjának elkészítéséhez.  

Minden jószívû támogatást köszönettel
fogadunk. 

Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét
arra, hogy gyülekezetünket támogató segit-
ségüket (fenntartói járulékot, bármely célra
szánt adományt)  a  helybéli Takarék-
szövetkezetnél nyitott  és vezetett  szám-
lánkra   is  befizethetik.  

Egyházközségünk számlaszáma:
52000018-15100254
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A hal lgatók Dénes Péter  e lõadását  hal lgat ják a 
zsúfolásik megtel t  teremben.

Emigráció –

Szemezgetés a 
Perthi Magyar Hírek

címû folyóiratból

A Magyar nyelv szépségei:

Magyar nyelvünk. Tudod-e?
Tudtad-e, hogy míg a nagy nyugati
világnyelvek legjobb esetben is
csak 7 magánhangzót ismernek,
az olasz például csak ötöt, addig a
magyar nyelv 14 magánhangzót
használ:
a-á, e-é, i-í, ö-õ, u-ú, ü-û.

Tudtad-e, hogy a magyar
Zenetudományi Intézet 200.000
magyar népdalt regisztrált, amely-
bõl már a fele megjelent
nyomtatásban is. A 80 milliós
Németországban csak 6000 nép-
dalt gyûjtöttek össze.

Rémes Rímek

Szemben a nagy teátrummal, 

Iszik egy úr teát rummal.

De mire a tea kész lett, 

Eltörött a tea készlet.

Elment az úr a célból,

Hogy újat vegyen acélból.

Által megyen Rákoson, 

Ép arra egy rák oson.

Arra járt egy Fiakkeres,

Akit épp a fia keres.

Szól az apa tekintéllyel:

Mit keresel te kint éjjel?

Szól a fiú szenvedéllyel:

A barátom szenved éjjel!

Szaladok hát orvosért,

Bajához csak orvos ért.

S mikor ablakon kinéz Ernõ,

Arra megy egy fiatal nõ.

Szól: Ó te bájos hajadon,

Mi mászik a hajadon?

Míg e verset komponáltam,

Épp egy nagy kompon álltam.

Velem szemben egy õr ült,

De úgy láttam, hogy õrült.
Tamás Konrád

Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér

A Népfõiskola
Kölcsey
Házában
mûködõ

IKSZT 
az érdeklõdök rendelkezésére áll.

A számítógépekkel felszerelt,
olvasósarokkal kialakított informá-
ciós iroda várja azokat a felnõt-

teket és gyerekeket, akik máshol
nem jutnak számítógép- és inter-
nethasználathoz, melyeket ingye-
nesen biztosítunk a nyitvatartási

idõben.

Lovas Polgárõr oktatás indult a
Népfõiskolán

– Betekintés az elõadásokba –

Február 22-24 között Lovas polgárõr oktatás
kezdõdött a Népfõiskolán – az ország minden részérõl
érkezõ lovas polgárõreinek!

A jelentkezõ polgárõrök szakmai képzésének kezdõ
napján Dénes Péter érdekes elõadását hallgathatták meg
a ló evolúciójáról, a lótartásáról, takarmányozásáról.

Kurucz János állatorvos, az Állatorvosi Kamara elnöke
állategészségügyi témában tartotta meg elõadását,
melyen nagyon hasznos tudnivalók hangoztak el a lovak
lehetséges egészségügyi problémáiról.

Zámbó Péter, az OPSZ  szakmai felelõse, a Polgárõrök
etikai, szolgálati szabályzatát ismertette.

Az elõadások utáni kérdések jelezték, az elõadások
hasznosak, érdekesek voltak a lovasok számára.

A következõ képzés i  hétvége 
márc ius 22-24-közöt t i  idõpontben lesz.

PROGRAMOK A
KÖLCSEY HÁZBAN

2013. MÁRCIUSI ELÕZETES

Március 2. szombat 9-11 óra
Ismerkedés az Ügyfélkapu

használatával

Március 2. szombat 14 óra
Ifjúsági találkozó

Március 9. szombat 14 óra
Képeslapkészítés –  húsvéti

motívumokkal

Március 14. csütörtök 10-12 óra
Egészségnap – Csökkentsük

a szénhidrátot! – elõadás és ebéd

Március 22. péntek 9-12 óra
„Szezon elõtt“ – munkát

keres – tájékoztató elõadás a
vonatkozó jogszabályokról a szezonális
munkát keresõknek

BÕVEBB INFORMÁCIÓ:

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.

Tel: +36 76/549-049

Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu 

Honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola
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Akikre büszkék vagyunk… (8. rész)

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

Az élet különféle területén dolgoznak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek kul-
turális életébe igen aktívan bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem mindenki
„õsgyökeres“ falubeli, mégis szívvel-lélekkel végzi a saját maga által kitûzött fela-
datát: alkot, énekel, muzsikál, fest, épít, szervez, vagy épp színdarabot játszik…
Végtelen a sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felsorakozók“ száma is,
hiszen mindig csatlakoznak hozzájuk újak, s még újabbak.

Bizony ettõl lesz csodás a világ, a mindennapok szürkesége! Mert van, aki segíti
nekünk kiszínezni az eget, elandalít egy lágy dallammal, vagy épp felráz egy rit-
musos zenével, esetleg ámulatba ejt, csodáltat bennünket az alkotásával, elgondo-
lásával, annak megvalósításával; esetleg a mindennapi munkájával… Olykor elég
csak a szemébe nézni, hallani a hangját, látni õt és alkotását, s máris jobbá válunk
mi is. Más lesz a segítségükkel a bennünket körülölelõ világ…

Honti Attila
építész, kulturális szervezõ, 

akit most szeretnék bemutatni.

–  Attila, HÁT TE HUN
VAGY?  Amikor Bösztör-
pusztán sétáltunk a cso-
dás HUN és MAGYAR
forgatagban, ott láttam
meg egy trikón ezt a feli-
ratot. S amikor a neved
leírtam, bevillant. Közöd
van Bösztörpusztához
is, Lakitelekhez is, a
magyarokhoz is, a
hunokhoz is. Ám haladjunk szép sorjában. Ki is Honti Attila? Honnan jött
Lakitelekre, hol nõtt fel a kis Attila, s miként vált belõle építészmérnök?

– Ahogy mondják, a név kötelez.... Így negyven évesen azt hiszem, igaz lehet az,
ahogy némelyek tartják, hogy a születendõ gyermek magának választ nevet, a
szülõk csupán közvetítõk. Miután  ma már kétkedés nélkül hiszem a szkíta-hun-
magyar rokonságot,  nemcsak a nevek, hanem a szokások, a nyelv, a
díszítõmûvészet okán is gondolom, hogy van közöttünk rokoni kapcsolat. Hosszú
út vezetett idáig, mire a kis Attila –  ahogy kérdezted – , ide érkezett, és ezt gon-
dolom idõben és térben egyaránt. Fontos állomásokkal, kései ébredéssel, ahogy
szoktam fogalmazni, három évtizednyi sötétség után tartok itt a mában.

Kimagasló mérföldkõ a Színia, A  magyar ház mágikus titka címû könyv, ill. A
Magyarok Országos Gyûlése Bösztörpusztán, elsõsorban a Hétboldogasszony
Hajlék nevet viselõ, késõbb a találkozó jelképévé vált pusztatemplom megépítése,
s néhány ma divatosan szakrálisnak nevezett üzenet. Ezután jött Badiny Jós
Ferenc, Magyar Adorján, Molnár V. József, Papp Gábor, Szántai Lajos, Papp Lajos,
Bicskey Zsolt, hogy tényleg csak néhány nevet említsek. 

Azt hiszem, keveseknek jut az a kiváltság, hogy bármiféle templomot építsenek,
pláne pedig az, hogy ezt a tervezõkkel, régi és új barátokkal egymásra találva, szinte
az ember a két kezével tegye meg. A közösség  erejét itt tapasztaltuk meg mind-
ahányan.

Hovatovább egy olyan szakrális létesítményrõl beszélünk, mely önmagában fe-
szeget egy olyan súlyos kérdést, hogy a  Boldogasszony Kultusz, a magyar hitvilág-
ban, vagy világkép felfogásban sokkal régebbi fundamentum, mint ahogyan azt az
egyetemes egyház tálalja, s talán emiatt is, sokan még ma is tabunak gondolják az
errõl való beszélgetést. Én azt hiszem, hogy a magyar ember világkép-alkotásá-
nak, így hitének jelentõs része leképezhetõ a Boldogasszony Ünnepekbõl,  más
része a díszítõmûvészetének, hagyományainak jelrendszerébõl, újabb részletei
pedig az általam oly nagyra becsült BESZÉDES ANYANYELVÜNKBÕL. 

Visszatérve a kérdéshez, korán eldõlt, hogy építõiparos leszek, apai örökség,
tudatos pályaválasztás eredménye a szülõk részérõl, egyébként pedig gyerekko-
romtól szívtam magamba az építkezések hangulatát. 

Átlaggyerek, szokták mondani, bizonyos megfelelõsségi kényszerrel, de amikor a
KISZ-be nem léptem be, emlékszem azon az estén családi perpatvar lett, pedig
máig állítom, semmi tudatosság nem volt benne.  Mindenesetre édesanyám kiállt

mellettem (mellesleg megjegyezte, hogy olyan vagy, mint az Apád), mint ahogyan
azt azóta is teszi, ha mindannyiszor másként gondolkodom.

Építészmérnöki diploma, majd néhány évvel késõbb kertépítõ szakmérnöki papír,
és kétszer nekifutott, de be nem fejezett mûemlékvédelmi szakmérnöki
próbálkozás után, vagy mellett 1999-tõl vagyok önálló, saját vállalkozás vezetõje
viharon innen és túl.

2006 körül azután betelt a pohár a kecskeméti nagyvárosi élet hazugságaival, s
a vidéki élet realitását szem elõtt tartva érkeztünk a Tõserdõbe,  Lakitelekre
Brigivel a feleségemmel, gyermekeinkkel, elsõsorban ebben is a függetlenséget
keresve.

– Feleségeddel  és három gyermekeddel nagycsaládosként élsz „Szikrában“, az
Muraközy-féle házcsoport egyikében. Brigi a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesüle-
tében tevékenykedik. Csodálatra méltó, hogy mennyire bevontátok magatokat a
közösségi életbe.

– Kérem az úgy volt, hogy belevittek.....mondanám a bíró elõtt. De vicc nélkül.
Óriási köszönet  jár szomszédainknak,  Dr. Repkény Istvánnak és feleségének,
Pancsi Néninek, akik az elsõ perctõl segítettek, repítettek minket, de ezen kívül
nagy tisztelet is van bennem irántuk, mert elfogadnak, talán szeretnek  minket
hibáinkkal együtt is olyannak, amilyenek vagyunk.  Magam is meglepõdöm, ha errõl
beszélünk, hogy mennyi-mennyi ismerõsünk lett, s hogy mennyire így van ez! A
minap Valaki nem hitte el, mikor elmondtam, hogy mindössze öt éve élünk itt.
Feleségemmel a régi családmodellben hiszünk – s egyébként is nagyrészt a régi
értékek mentén éljük életünket –, ezért lettünk felkérésre mi is alapítói a Lakiteleki
Nagycsaládos Egyesületnek, ahol leginkább Brigi az aktív szereplõ kettõnk közül.

– A volt Szikra Tsz központi épületegyüttese is a Tiétek. Sokakat érdekel az is,
hogy mi épült ott? 

– A vállalkozás székhelye valóban a volt Tsz központban van, amit Hedrich
Istvánnal közösen vásároltunk többek között azért, hogy az akkori ingatlan
fejlesztéséhez hozzálássunk. Azóta több újabb vállalkozás jött létre itt, ahogy a
fejlesztési lehetõségek kívánták, elvárták. Ezek egyikeként történik most az Alpári
út felõli – eredetileg két épület – átalakítása, egyfajta látvány pálinkafõzde épület-
té, ami hangsúlyosan turisztikai küldetést is el kell, hogy lásson.  Fontos volt, hogy
az épület mind hangulatában, mind anyaghasználatában illeszkedjen a múlt
értékeihez, még ha így esetleg az építkezés nehézkesebbé is vált. Ez a beruházás
a szokásos nehézségek után, célegyenesben van, az épület szinte elkészült, a
technológiai berendezések beszerzése folyik.  A kivitelezésben volt nekünk is egy
nagyon nehéz év, ezt néhányan nem is értették meg, sokáig ellenszélben vitorláz-
tunk, mára talán elsimultak az ilyen jellegû hullámok.

– Jómagam is többször voltam ott egy-egy elõadáson, kisebb összejövetelen a
volt ebédlõ épületében. Itt hallgattuk a Mentális Majális helyi együttes kezdeti
elõadásait, házi koncertjeit… Egyfajta kis kulturális központ helyszíne idõnként…
máskor... 

– Igen, az ebédlõ volt helyszíne koncerteknek, kulturális programoknak, de volt itt
lakodalom, számos születésnap, jeles ünnep,  farsang, szilveszter, sütések,
fõzések, ugyanakkor helyt adott osztálytalálkozóknak, gyereknapnak, nagycsalá-
dos rendezvénynek, sõt a Bács Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága tavalyi
konferenciája is itt zajlott, és nem utolsósorban a Széna-vagy Szalma  Fesztivál
háttérszolgáltatásainak a helyszíne. Sokszínûsége ebbõl is látszik, ugyanakkor
öröm, hogy ezzel az épülettel a Metszéspont Mérnöki Iroda Kft. sikeresen pályá-
zott 2012-ben egy turisztikai pályázaton, úgyhogy ennek átalakítása is rövidesen
elindul.

– Láttam  ott egy táblát: a Templom-Halom Kft van belevésve. Mi ez? Mi régebben
élõk nagyon jól tudjuk, hogy van azon az erdei részen egy honfoglalás-kori templo-
malap. Ez megerõsítést kapott a gátépítéskor talált õsfalu leleteivel. (Sõt, jómagam
is voltam Balanyi Béla professzor egy elõadásán, amikor beszélt errõl a romról…)
VAN! Létezik! De hogy pontosan hol, azt már Béla bácsi nem tudja megmondani…
Van-e köze ennek a Kft-nek ehhez a történelmi adományunkhoz?

– Mi az hogy! A Templom Halom Nonprofit Kft-t kifejezetten azzal a céllal hoztuk
létre, hogy bármiféle konstrukcióban, de a romok feltárását megpróbáljuk
elõsegíteni. Órákat lehetne most már mesélni azoknak az összegyûjtött, és  ren-
delkezésre álló adatoknak a felhasználásával, mely a valaha Felsõalpár nevû
település elhelyezkedését, nagyságát bizonyítják. Ennek a településnek a templo-
ma, kápolnája rejtõzik a domb alatt, hozzáteszem teljes biztonsággal tudhatóan. 

Az én életemben külön prioritással bír ez a dolog, az elmúlt évben nagyon sokat
dolgoztunk, s készítettünk  egy szakmailag is igen komoly anyagot, mely unikális a
maga nemében Magyarországon. Az együttmûködési szándéknyilatkozat aláírói
között megtalálhatók a BKKM-i Múzeumok Igazgatósága, a CEU azaz a Közép
Europai Egyetem régészeti tanszéke. Folyt. a köv. oldalon

Munkában Bösztörpusztán, a
Hétboldogasszony pusztatemplom építésén

Széna vagy szalma...
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Folytatva a sort: a Szegedi Tudományegyetem Régészeti tanszéke,  a kecskeméti
Zománc Alkotómûhely, a Kefag Zrt.,Lakiteleki Népfõiskola,  Lakitelek Nagyközség
Önkormányzata, a KÉKE, ill. a Porta Speciosa Egyesület mellett
mûvészettörténészek, keramikusok is. Ez szakmailag az elvárható maximumot
jelenti. Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a segítõkészségét,
energiáit, melyet e cél érdekében önzetlenül fektetett bele a pályázat összeál-
lításába. Ez az elképzelés a fentiek ellenére forráshiányra hivatkozva, tartalék-
listára került, valószínûleg nem érett még meg a megvalósításra. 

– Reménykedhetünk-e abban, hogy valaha ez a templomrom fel lesz tárva, s
kiderül-e a közeljövõben, hogy mi is van az erdei domb alatt?

– Természetesen a kínálkozó alkalomra várva az összeállított anyagot melegen
tartjuk, hiszem, hogy egyszer ezzel is gazdagodni fog Lakitelek.

– Háttérember vagy, csak aki ismeri a Széna-Szalma hagyományõrzõ ren-
dezvényünket, az tudja, hogy ehhez is közöd van Neked is. Mégpedig nem kevés!
Ha kellett, óriás sátrat állítottál, színpadot szereltél, szerveztél, intézkedtél; mindig
elõl voltál a megvalósításban; ám a rendezvény ideje alatt a háttérben vonultál!
Csak az tudta, hogy közöd van hozzá, aki ismer Téged. Miért? Jól látom? 

– Miért, miért is? Mert így rátaláltunk egymásra Harmatos Zolival, meg Belicza
Bandival és a többiekkel. Ennek az egésznek az elején csak egy lökés kellett, bízni
egymásban, no meg hinni. Szerintem, és ezt szeretném, ha nem félre, hanem
megértenék sokan, csapatban játszani sokkal nehezebb. A saját korlátok beis-
merése, nehéz, de a produkció sikerességét nagyban elõsegíti. Véleményem
szerint sokkal különb dolog megtalálni a játszópartnereket, és megfelelõ alázattal
állni a feladathoz, mint azt állítani, hogy a bölcsek köve a zsebünkben van. Mi ezt
néhányszor átbeszéltük már, egyikõnk sem létezne a másik nélkül ilyen színvo-
nalon. Ez a csapatmunka lényege, és hát a bizalom. Kb. Mint a családban.
Mennyivel egyszerûbb egyéni számban nyerni, ahol csakis a saját képességeim
számítanak, mint csapatban alkalmazkodni a többiekhez, s adott esetben, ha szük-
séges, alárendelõdve része lenni az egésznek. A zenekar az én értékrendemben
egy sokkal nehezebb mûfaj, mint a szóló. Világ életemben csapatjátékos voltam,
rendszerépítõ (Harmatosnak külön sic.), ha úgy tetszik, talán innen is ered, hogy
sok játszótársam van. Nálam a gólpasszt adó legalább olyan fontos, mint aki gólt
szerez, nem utolsó sorban az edzõ, aki hitet ad, vagy a tulajdonos, aki biztosítja a
feltételeket, netalántán a gyúró, vagy a pályaedzõ… 

Azt hiszem, ide tartozik egy régi mondás, miszerint az üres kalász büszkén ma-
gasra tartja, a tele kalász azonban lehajtja a fejét. Néha ezt az alázatot hiányolom,
mert az eredményben mindenki benne van, annak ellenére, hogy csak a gólszerzõ
kerül be az újságba.

– Azt is kevesen tudják rólad, hogy Neked, Nektek köszönhetõ az az óriási föld-
munka, ami a Tõsfürdõbõl az útra látszik: hatalmas földkupacok, gödrök, árkok.
Dolgoznak a gépek, épül az ÉLMÉNYPARK. Aki figyelemmel kísérte a jelen-
téseket, az már tudhatja, itt fog „lakni“ a TÕSSELLÕ!  Valóban?  

– A  Tõs-sellõ egy gyerekek számára kedves figura lenne, mondjuk, mert vízipók
nem lehetett. Errõl a beruházásról néhány gondolat már az elmúlt számokban
megjelent. Mivel futó beruházásról van szó, ha lehet, a következõ számban egy
részletes beszámolót tartanánk a projektgazdával együtt. 

– Rendben, köszönöm!
Attila! Nagyon sok lakiteleki ember „befogadott Téged“, szeretettel közelednek

hozzád, a családodhoz. Hogy érzed magad itt? Mit jelent Neked Lakitelek, Szikra,
a Tõserdõ,  a Tõsfürdõ? 

– Szerintem szenzációs település Lakitelek, gondolok itt elsõsorban a természeti
adottságaira, a természet  élõ közelségére, az éltetõ tüdõre. Másodsorban, ha
számba vesszük – mondjuk a nagycsaládosok számát, a lovas polgárõröket,
netalántán a társadalmi szervezeteket, önkéntes egyesületeket, alapítványokat,
akkor egy különös kép körvonalazódik. Ennek a településnek minden ren-
dezvényére jut támogató, felajánlás, segítség kinek-kinek ereje teljébõl. Kérem,
mindenki nézzen körül, lássa ezt a civil erõt, és legyen nagyon büszke erre a
kivételes képességre!  Én azt érzékelem, hogy ez a település pont a civil
szervezetei és az önkéntesség révén, már régen felül kerekedett a politika
csapdáján. Rájöttünk, hogy a magunk ereje sokkal többet ér, minden másnál, s a
helyi közösségeknek igenis komoly ereje van. Csak magunk vagyunk. A kopjafaál-
lítás, az emlékpark rendezése, a harangláb, vagy a futballcsapat támogatása, az
iskolai-óvodai bálak sikerei, a széna vagy szalma, a lovasnap,  a színjátszókör és
még mi minden más sikerességének kulcsa az ún. civil kurázsi. Szép magyar
anyanyelvünk méltón fejezi ki ezt régrõl hozva, de gyakran elfeledve. A  jól
elvégzett munkának van gyümölcse. Ettõl gondolom ezt a települést méltónak arra,
hogy jövõképe legyen, hogy a gyerekeinknek megfelelõ csomagot adjon elbal-

lagáskor, és ne a renyheség, tehetetlenség, hanem az építõ közösségi erõ legyen
példának szemeik elõtt.

Persze tennivalónk akad sok, példának okáért civilként el kellene érnünk a 44-
es út kamionmentesítését, ami az útdíj bevezetésével kaotikussá fog válni, ha a
számításoknak hihetünk. Nagyságrendi spórolást jelent majd a kamionoknak ezen
az úton járni, holott az autópálya készen áll szinte a határig. És ez mindenféle
belemagyarázás nélkül, nem az M44 kérdése, hanem csupán  a 44-esrõl történõ
külföldi kamionok kitiltásának ügye. Itt ismét az országos politika kudarcát látom.
Mi lehet az az ok, mely ezt a kérést nem veszi számba, inkább hetente a men-
tõautó hangját hallgatva széttárt kezekkel állunk... 

Másodsorban erõsíteni kellene Lakitelek-Tõserdõ marketingjét, a külvilág felé
történõ kommunikációt gyengének tartom. A képviselõ-testület tagjainak a
választásunkkal adott bizalmunk szerintem arról is szól, hogy akinek lehetõsége
van, igenis  teljes erejébõl kötelessége népszerûsíteni saját települését, ezzel szol-
gálva meg lakóhelyének bizalmát, mint ahogy egyébként a társadalmi szervezetek
tagjai önkéntesként teszik  ugyanezt. Soha ennyi pályázat, fejlesztési elképzelés
nem született, mint ebben a két esztendõben, ennek ellenére a régiós, megyei
sajtó alig- alig észlel ebbõl valamit. Ennek oka van, melyet fel kellene tárni.

Mindezek mellett, elsõsorban a gyermekeim fontosságának tényén keresztül, a
településsel kapcsolatos személyes, nagyon kellemes tapasztalatom az, hogy igen-
is van rengeteg kiváló példaérték. Sallai Andrásék, Vadas László, Heinrich
Gáborék,  az általános iskola tanárai, a mûvelõdési ház,  a Színjátszók, a Mákvirág
Galéria, mind-mind olyan  komoly munkát végeznek a kötelezõn felül, hogy
szavakat nem találok rá. Adjon nekik a JóIsten hozzá erõt, hogy sokáig csinálhas-
sák. Nekünk pedig röviden azt hiszem, az a feladatunk, hogy próbáljunk hozzájuk
zárkózni. Erre biztatok mindenkit.

Köszönöm, Attila! Azt hiszem, mindahányan kiolvashatjuk a mondataid közül a
személyre szóló tennivalónkat is! Számomra az a legfontosabb üzenet, hogy a
közösség erejével oldjuk meg a közös dolgunkat – összefogva úgy, hogy az erõnk
megsokszorozódjék! További közös erõvel és akarattal a csapat minden tagja
külön-külön is megerõsödik, mert mindenki megtalálhatja a saját helyét, a fela-
datát! A siker is megsokszorozódik a közösség ereje által! Teremtõ élménnyé válik!
Lesz, volt, van mire büszkéknek lennünk! 

Köszönöm a bölcs gondolataidat! Minden szépet és jót kívánok! Isten éltesen és
áldjon; teljesüljenek a terveid a magánéletedben, a munkádban.

Kedves Olvasók! Nincs lezárva a beszélgetés, hiszen a következõ számban foly-
tatjuk. Még jobban megismerjük a tocsogót, a Tõs-Sellõt, a vízi foglalkozatót,… azt
a beruházást, mely sokféle névvel él már a köztudatban, de átfogó képet még nem
olvashatott róla senki. Czinege Edit

Van egy álmom…

Ebben az álomban Magyarországon olyan házak épül-
nek, amelybõl teljesen egyértelmûen kiderül egy idegen
számára, hogy csakis Magyarországon járhat.

Ezek a házak õseink tudása alapján, természetes
anyagokból, a magyar térrendezés jól bevált szabályai szerint készülnek, és jó
bennük élni. Ezek a házak nem mediterrán házak, nem alpesi faházak, nem
kínai pagodák, és még csak nem is a kínai feng shui elveit követik.

Nekünk, magyaroknak ugyanis olyan magas szintû építészeti, térrendezési
hagyományunk és jelképrendszerünk van, amely minden utánzást fölöslegessé
tesz, és amelyben az idegen elvek meghonosítása csupán zûrzavart okoz.

Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint õseink
építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan
kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amelyek a Teremtés folya-
matának valós ismeretébõl születtek.

Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok
formája, osztása, nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, és nem
véletlen a különbözõ díszítések használata sem, ugyanis a magyar ház egy tér-
beli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerõi számára pontosan olvasható;
olvasata pedig a legmagasabb rendû dolog, ami a földbolygón létezik, és amely
így hangzik: ISTEN.
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Ezeket tényleg fontos tudni!!!
– APRÓ TRÜKKÖK A TECHNIKA VILÁGÁBÓL...

Mire képes a mobiltelefonod??(amirõl  esetleg Te nem is
tudsz?...) ÓVD MEG A KÉSZÜLÉKED! SEGÍT IS!!!

1. A segélyhívó szám az egész világon 112. Ez akkor is hívható,
ha a telefon billentyûi le vannak zárva. Próbáld ki! (MÛKÖDIK!
Beírja, csak nem kell tárcsázni, amíg nincs baj!!! Cz.E.!)
2. A kocsiban hagytad a kulcsokat és távol vagy a lakástól,
ahol a pótkulcsot tartod? Nos az a megoldás, hogy hívd fel
a lakást, és valaki tartsa közel a telefonhoz a távirányítós
pótkulcsot. Neked kb. 20 cm-re kell tartanod a mobilodat a koc-
siajtótól. Amikor otthon megnyomják a távirányítót. Megnyílnak
az autó ajtói! A csomagtér ajtóval is mûködik.Tégy egy próbát!
3. Lemerült a mobiltelefonod akkumulátora? Minden mobilnak
van tartalék töltés az akkujában, amely a *3370# meg-
nyomására önmagától aktivizálódik, így 50% póttöltést nyújtva.
Amikor újra töltöd a telefonodat, automatikusan ez is feltöltõdik,
így a következõ alkalomra is lesz tartalékod.
4. Mit tegyél, ha ellopták a mobilodat? A mobilkeres-
kedõk azért titkolják ezt az információt, hogy a tolvaj tovább
használja a szolgáltatásukat, fogyasszon ez által, a lopás
áldozata pedig vegyen másikat és tovább fogyasszon.
 Meg kell tudnod a készüléked sorozatszámát. Ehhez üsd be:
*#06# HÍVÁS NÉLKÜL és minden más nélkül, és a
kijelzõn megjelenik egy kód. Ez az egyedi kód az egész
világon a te készüléked sorozatszáma. Jegyezd fel és tartsd
biztonságos helyen. Ha ellopják a telefonodat, értesítsd a
társaságod operátorát, és add meg neki ezt a kódot. Ez
lehetõvé teszi, hogy teljesen blokkolják a telefont, még ha a
tolvaj kicseréli is benne a SIM kártyát. (MÛKÖDIK! Cz.E.!)
Valószínûleg nem kapod vissza a telefonodat, de
legalább biztos lehetsz benne, hogy aki ellopta,
sohasem fogja tudni használni!!
Ebben az a legfontosabb, hogy ha mindenki ismerné
ezt a trükköt, értelmetlen volna mobilt lopni!!

A LAKITELEKI
NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETE HÍREI

RUHABÖRZE
A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete ebben az évben
is minden hónap utolsó péntekén ruhabörzét szervez
a régi óvoda tornatermében. Szeretettel várunk min-
denkit, nem csak nagycsaládos tagokat. A ruhák, cipõk,
játékok stb.. ingyen elvihetõk. A tárgyak adományokból
származnak. Ugyanekkor itt helyben is szívesen
fogadunk kinõtt, feleslegessé vált de még jó állapotú,
tiszta felnõtt és gyermek ruhát, cipõt, játékot.

Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Mit tehetünk, ha túl zajos a szomszéd?

Napjainkban egyre gyakrabban lehet tapasztal-
ni és hallani, hogy társasházak, telekszomszé-
dok, lakóközösségek életét megkeseríti egy-egy
szomszéd a társadalmi és jogi normákra fittyet
hányó, hangos, agresszív viselkedésével. Mit
szabad és mit nem szabad tenni házunkban laká-
sunkban, másik oldalról, mit kell eltûrnie a szom-
szédoknak, illetve mit kell nekünk eltûrni?

Az együttélés szabályaival kapcsolatban az
egyik legelterjedtebb tévhit, hogy szomszédokat
zavaró, hangos tevékenységet csak este 10 óra
után nem folytathatunk. Lássuk, miért nem igaz
mindez!

A Polgári Törvénykönyv általánosságban fogal-
mazza meg, hogy a tulajdonos köteles tartózkod-
ni minden olyan magatartástól, amellyel másokat,
különösen szomszédait szükségtelenül zavarná,
vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
Láthatjuk, hogy a jog nem köti a felesleges zavaró
tevékenység gyakorlásának a tilalmát idõkor-
láthoz.

Lehetetlen, ezért a jogszabályok meg sem
kísérlik, felsorolni azokat a tevékenységeket,
amelyek indokolatlanul zavarhatják szomszé-
daink nyugalmát. Idesorolható:
w a túl hangos zenehallgatás a napszaktól 

függetlenül,
w a hétvégi barkácsolás,
w lakásfelújítás,
w fûnyírás,
w a házibulik,
w a családi események.
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne

vendégeket fogadni, családi eseményeket
megünnepelni, hétvégén megjavítani a kerítést.
Városonként, Budapesten pedig kerületenként
változó, hogy mettõl meddig használhatjuk hang-
os háztartási gépeinket, végezhetünk felújítási
munkálatokat, énekelhetünk és zenélhetünk.
Általában felújítási munkákat és zeneoktatást,
gyakorlást munkaidõben lehet végezni, hangos
háztartási gépeket pedig este 8-9-ig lehet
használni, de van, ahol hétköznap ebédidõben le
kell állni a hangos felújítási munkákkal és az
énekléssel, illetve van, ahol a lakók többségi bele-
egyezésére van szükség a hosszú távon
kellemetlenséget okozó tevékenységekhez, mint
például az állattartás vagy a zene- és táncgyako-
rlás. Az önkormányzati rendelet megszabja, hogy
hánytól hányig milyen zajjal járó tevékenységet
lehet végezni. Az azonnal hibaelhárítási
tevékenység képez csak kivételt.

Az elõzetes bejelentés sok esetben 
megoldás lehet

Ha olyan programot tervezünk, ami zavarhatja a
szomszédokat, ezt érdemes nekik jelenteni. A
legkulturáltabb és legintelligensebb megoldás az,
ha elõre jelezzük a várható kellemetlenségeket.

Ha elõre szólunk, akkor lehetõséget biz-
tosíthatunk a lakótársaknak, hogy elmenjenek
otthonról, illetve felkészüljenek arra, hogy ne ter-
vezzenek korai csendes pihenõt. De ne feledjük,
hogy ezzel nem élhetünk vissza, és pusztán a
jóindulatukon múlik, hogy szabálysértésünk miatt
eljárást indíttatnak-e vagy sem!

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

HANYAS VAGY ?
2014-es! Elvtársak! Akkor megint Együtt vagyunk!
Mi már félig?!  meddig?!  megértjük egymást!
Jönnek a többiek is, csak még egy kicsit kéretik magukat.
De szükségünk van rájuk, mivel õk is a mi kutyánk kölykei.
Ki lesz a fõ kutya? Az majd elválik!
Most a koncot kell megszerezni – ez a fontos!
Elõzõ országlásunk után, azt hittük, nem marad itt már semmi,
úgy szét hordtunk mindent.
De azért még maradt egy s más!
Fõleg jövõre, amikor az Unióból dõl a pénz nekünk!
Szóval megint eljött a mi idõnk, hogy a tettek mezejére lépjünk!
Addig is tartsunk ki! Hazudni kell éjjel és nappal, 
a nép úgyis elhiszi – csak okosan kell tálalni.
Könnyebb mindent elhinni, mint az igazságnak utána járni.
Ez egyszer már bevált ! A forgatókönyv a régi. 
Hazudni, lejáratni, demonstrálni, tüntetni, sztrájkolni!
Már itt van a mi üdvöskénk, Romverber, aki majd segít nekünk.
Milyen jól csinálják a diákok is! Csak így tovább!
Hogy minek a terhére demonstrálnak, tüntetnek ezek? 
Már magunk sem tudjuk, bár ez nem is fontos. 
Telik a 10-11 évbõl az egyetemen, a többi nem a mi dolgunk!
Kecskés Sánor

KÖZLEMÉNY
A Tudásod a jövõd!

– informatikai és idegen nyelvi kompetenciák
fejlesztése kiemelt projekt iránt érdeklõdõknek
Nincs szükség a képzõ intézményeknél a magán-
személyek elõregisztrációjára ahhoz, hogy képzések-
ben  vegyenek részt!
A képzésekre attól az idõponttól lehet regisztrálni,
amikor a képzõ intézmények konkrét, indítható képzé-
seinek listája rendelkezésre áll. 
Csupán a www.tudasodajovod.hu oldalon kell egyszer
regisztrálni. Ezt követõen, amennyiben megfelelnek a
támogatási feltételeknek, jelentkezhetnek a honlapon
található képzésekre. A fenti honlapon regisztrált magán-
személy dönti el, hogy melyik képzõ melyik képzését
választja, tehát a képzõknél nem kell elõregisztrálni.
A támogatásra egyéb feltételek megléte esetén akkor
jogosult, ha a képzés díjának minimum 2-5%-át a hon-
lapunkon kiválasztott képzést megtartó intézménynél
befizeti a képzés megkezdésekor. A támogatási
feltételekrõl itt tájékozódhat: http://www.tudasoda-
jovod.hu/web/guest/a-tamogatasrol.
Amennyiben olyan képzést választ, melyet nem
munkaidõben végez, a munkáltató engedélye nem
szükséges a képzés megkezdéséhez. A támogatás
igénybevétele egyénileg történik, tehát Ön munkahe-
lyétõl függetlenül is jelentkezhet.

Ha helyben szeretne a képzéseken részt venni, jelent-
kezzen a könyvtárban regisztrációs kódjával.

Dékány Zoltánné

Családsegítõ Szolgálat

Ha bármilyen megoldásra váró családi problémája
van, s önmaga kevés a megoldásához, forduljon biza-
lommal Tóth Sándor  családgondozóhoz! Az önkor-
mányzat épületében várja ügyfélfogadási idõben!

Ajánljuk figyelmetekbe a következõ hétvégi programokat!

2013. 02. 21 A Tanya 
2013. 02. 22 Ruhabörze 
2013. 02. 22 Könyvklub
2013. 02. 23 Ügyfélkapu használata
2013. 02. 23 Táncház
2013. 02. 24. Baba-expo
Elérhetõségünk: Kutasiné Szombati Márta elnök

nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu  ww.lne.hu   
Tel.: +36 30 / 273-00-88
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Gondolatok az életrõl
„Minél szebbnek látod a életet, annál inkább képes vagy azt
szebbé tenni.“
Kedves Olvasók! Az elõzõ számban írtam a gluténmentes
táplálkozásról. Ígértemet tartva szeretettel ajánlom
figyelmükbe a következõ gluténmentes liszteket segítséget
nyújtva, hogyan lehet alkalmazni a konyhában.
RIZSLISZT
Gluténmentes liszt. Alkalmas levesek, fõzelékek sûrítéséhez, sõt, mivel nem
csomósodik, könnyebb vele dolgozni, mint a búzaliszttel. Fõzött krémekhez kiváló.
Sütemények készítéséhez csak korlátozottan használható. A sok tojást tartalmazó
receptekhez (pl. piskóta) megfelelõ, bár a végeredmény kissé száraz. Kevert
tésztákhoz, muffinokhoz abban az esetben alkalmas, ha a liszt aránya nem túl
magas a receptben. A sok lisztet és kevés tojást, margarint stb. tartalmazó receptek
esetén nem alkalmas a búzaliszt kiváltására. Egyik változata a barna rizsliszt.
Ugyanarra alkalmas, mint a sima, fehér rizsliszt, íze nem befolyásolja az elkészített
ételét. Kelt tésztákhoz, kenyerekhez egyáltalán NEM alkalmas.
KUKORICALISZT: Gluténmentes liszt. A réteslisztnél is sûrûbb, szemcsésebb
állagú.
Használható sûrítésre, de az íze jobban érzõdik, mint a rizsliszté. Fõzéshez is alka-
lmas, ha rántást készítünk belõle, csak nagyon rövid ideig pirítsuk. Enyhén édeskés,
jellegzetes íze miatt ajánlatos a sós ételek fûszerezését átgondolni.
Piskótatésztát, linzertésztát és palacsintát is készítettem vele. A piskótának szép
sárga színt ad, de ne süssük túl sokáig, mert túlságosan száraz lesz.
Süteményekhez korlátozottan használható (a rizsliszthez hasonlóan), kelt tészták
és péksütemények készítésére nem alkalmas. Nagy elõnye, hogy sárga színû, így
nem tûnik fel, ha a tészta nem tartalmaz tojást.
HAJDINALISZT: Magas ásványianyag-, vitamin- és rosttartalma van. Kis meny-
nyiségben keverhetjük a gluténmentes kelt tészták, kenyerek alaplisztjéhez (1-2
evõkanálnyi hajdinaliszt 300-400g kenyérporhoz). A hajdinaliszt és egyéb õrölt magok
gluténmentes kenyereinket, péksüteményeinket a teljes kiõrlésû (gluténtartalmú) ter-
mékekhez teszi hasonlóvá. Magas rosttartalma jó hatással van a bélmûködésre.
A hajdinalisztbõl nagyon finom piskótatészta készíthetõ tisztán vagy kukori-
cakeményítõvel fele-fele arányban keverve. A színe nem olyan szép sárga, mint a
kukoricalisztes piskótáé, de íze és állaga messze felülmúlja azt.
LENMAG: 35% zsírt tartalmaz, melynek nagy része esszenciális. Magas ásványi
anyag- és vitamintartalma miatt értékes kiegészítõje étrendünknek.
Alkalmazhatjuk magos kenyerekben, péksüteményeken díszítésnek, õrleményét
pedig minden tésztafélében elrejthetjük kis mennyiségben.
A gluténmentes diétában szokásos alapanyagok rendkívül alacsony keményítõ és
rosttartalommal bírnak. Ezt ellensúlyozhatjuk a kenyértésztához adagolt õrölt len-
maggal, mely biztosítja a megfelelõ bélmozgást.
LENMAGLISZT: Növényi dara, kevés vízben áztatva kissé zselés állagú levet
ereszt, amely erõsen emlékeztet a tojásfehérjére. Ezt a „kocsonyát” szûrõn
átpasszírozva tojásfehérje helyett használhatjuk vagdaltakba, fasírtokba, töl-
telékekbe. Habbá verni nem lehet. (Mivel a tojás fehérje végül is nem egészséges,
ezzel pótolhatjuk.)
KUKORICAKEMÉNYÍTÕ: Fõzésnél sûrítésre alkalmas. Hideg vízzel elkeverve
öntsük az ételhez. Sütemények, kelt tészták készítésére nem alkalmas, esetleg jó
minõségû gluténmentes lisztkeverékekkel keverve. Az EMESE liszt tartalmazza pl.
Lisztérzékeny gyermekeknek a háziorvos receptre felírhatja.
KUKORICALEPÉNY-LISZT: Fõleg elõfõzött kukoricalisztet tartalmazó lisztkeverék.
A kukoricalisztnél jobb sütési tulajdonságokkal rendelkezik. Kukoricakeményítõvel
keverve nagyon jó palacsintát készíthetünk belõle. Egyes süteményekhez jól
használható. (Szóját tartalmazhat, ezért az összetételét mindig ellenõrizzük le!)
KUKORICADARA: Gluténmentes, puliszkát készíthetünk belõle. A búzadara
helyettesítésére használható pl. tejbedara, túrógombóc esetében. Mivel a tejet nem
ajánlják fogyasztásra, így azt helyettesíteni vizezett tejszínnel lehet.
BURGONYALISZT, BURGONYAPEHELYLISZT: Fõzéshez, sütéshez alkalmas,
azonban csak kisebb mennyiségben, ha nem akarjuk, hogy a burgonya íze domi-
náljon. Mártások, fõzelékek, levesek sûrítéséhez jó. Kenyérfélék és kenyerek
sütéséhez más lisztekkel keverve alkalmas. Kis mennyiségben pogácsákhoz, kenye-
rekhez, péksüteményekhez használhatjuk. Kellemes „krumplis” ízt, és szép színt ad. 

Forrás: Sánta Józsefné Nórika 
Gluténmentesen Étkezõk Társaság egyik jeles képviselõje.

„Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a
pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövõjével
kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az eredmény az, hogy nem él sem a
jelenben, sem a jövõben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal
meg, hogy sohasem élt igazán.“ Tendzin Gjaco, a XIV. Dalai Láma 

Lovasné Marika

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
Nyomtatás, névjegykártya-készítés.

Használt  mûszaki  c ikkek értékesítése.

– „Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a PARADICSOM ÉS milyen a POKOL!“
Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és megengedi az embernek, hogy
betekintsen. A szoba közepén  egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén
egy nagy fazék, benne ízletes raguval. Az embernek elkezdett csorogni a nyála. Az
emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak és halálsápadtak voltak. Az
összes éhezett. Mindegyiknek egy hosszú nyelû kanál volt a kezében, odakötözve a
kezéhez. Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal. De mivel a kanál nyele
hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a szájukhoz  emelni. A szent ember
megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva. Isten ekkor azt mondta: „Amit
most láttál az a Pokol volt.“ Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.
Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent ember elé tárult, ugyanaz volt, mint az elõzõ
szobában. Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitõl ismét
elkezdett folyni a szent ember nyála. Az emberek az  asztal körül ugyanúgy hosszú
nyelû kanalat tartottak a kezükben, de ez alkalommal az emberek jól tápláltak,
mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek egymással. A szent ember ekkor azt
mondja Istennek: „Én ezt nem értem!“ „Ó, pedig ez egyszerû –  válaszolja Isten – ez
igazából csak képesség kérdése. Õk megtanulták egymást etetni, míg a falánk és
önzõ emberek csak  magukra gondolnak.“
Amikor csak magunkra gondolunk, a Pokol van itt a Földön... 

A Nyugdíjas Klub terveirõl
Mint minden évben, idén is az elsõ összejövetel témája az ez évi program megbe-

szélése volt. Elmondható, hogy nagyon sokrétû, színes a munkaterv.
Elsõként a Polgármester Úr látogatását várjuk, aki ilyenkor ad nekünk tájékoztatást

az elmúlt év történéseirõl, az ez évi tervekrõl. Jó, hogy itt közvetlenül elmondhatjuk mi
is problémáinkat, véleményünket.

Februárban „batyus bál“ keretében ünnepeljük meg a farsangot. Idén jelmezes meg-
jelenést kérünk a nyugdíjasainktól. Remélhetõleg érdekes lesz.

Meghívott lakiteleki elõadókkal elõadások lesznek az egészségrõl, a vallásról, az iro-
dalomról és mindennapi életünk problémáiról. Kirándulást tervezünk a Tisza-tóhoz,
közös sétát a Tõserdõbe, illetve az új nyárigát megtekintésére. Idén sem marad el a
szalonnasütés. 

Félévenként közös névnapi vacsorát rendezünk, ahol az ünnepeltek látják vendégül
a társaság másik felét. Ezek az esték rendszerint vidám énekléssel, tánccal végzõd-
nek. Rendszeresen felköszöntjük azokat a tagokat, akiknek kerek évszámú születés
napja van. Megünnepeljük a Karácsonyt, a nõnapot, az anyák-napját.

Év vége felé kerül sor az úgynevezett „közös vacsorá“-ra, amelynek nem utolsó
célja, hogy meghívjuk sponzorainkat, támogatóinkat és itt is megköszönjük egész évi
segítségüket.

Hosszú évek hagyománya már, hogy májusban a Tõserdõben több megyére kiter-
jedõ  nyugdíjas találkozót szervezünk. Tavaly ez anyagi okokból elmaradt. Reméljük,
idén  megszervezhetjük, ugyanis máris  sokan jelezték részvételi szándékukat.

Jelenleg 48 tagja van a Nyugdíjas Klubnak. Ez a szám változik:  sajnos  egészségi
okokból  kimaradnak tagjaink, de rendre új tagok is jelentkeznek. Szeretettel várjuk a
lakiteleki nyugdíjasokat, akik  tartalmasan szeretnék eltölteni szabadidejüket. Minden
páratlan héten szerdán délután 4-tõ tartjuk összejöveteleinket a Mûvelõdési Házban.

Fincickyné Piroska



Tavaszi akció a RICSIBEN!
Gyermek széldzseki 3.000.-
Felnõtt farmernadrág 2.500.-
Felnõtt hosszú ujjú póló 2.800.-
Férfi r.ujjú ingek 2.800.-
Férfi pulóverek 2.500.-
Nõi kosztümök 5.000.-
Nõi halásznadrágok 2.500.-
Nõi selyem fehér blúzok - 30 % árengedmény!

Lány és fiú nadrágok 
Lány és fiú h.u. pólók
Lány és fiú pulóverek 

A K C I Ó N K A K É S Z L E T E R E J É I G TA R T !
Cím: Lakitelek, Széchenyi krt. 1/A

N y i t va  t a r t á s:
H – P: 14-18 óra között; szombaton 8-tól 12-ig.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is!

Lakitelek új építési terüle-
tén 3000 m2-es, közmû-

vesített, sarki telek
eladó. (Megosztható!)

Érd.: 06-20/9-78-73-72

Lakodalmas hûtõkocsi bérel-
hetõ. Tel.: 06-30/9-532-982 
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Kisgépek javítását vál-
lalom! (motorkerékpár,

robogó, láncfûrész, fûnyíró,
szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19. 

KEDVEZÕ ÁRON eladó – tulaj-
donostól – Lakitelek külterületén
1,6 ha, fiatal erdõ, akácos-nyárfás.

K i v á l ó  b e f e k t e t é s !  
Érd.: 06-20/223-02-93; ill. 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 

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

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

Albérlet kiadó– alacsony rezsi 
költséggel. Érdeklõdjön a 

06 70/ 3910400-as telefonszámon.

Rongyszõnyegek
készítését vállalom!

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

Tollpaplankészítést vállalok! Tel.:
75/448-859; ill.06-20/239-26-13.

Lakitelek, Ady E. u. 20/A 64 M2 kertes
CSALÁDI HÁZ (2 szobás) ELADÓ! I.ár.:
7,3 Millió forint. Érd.. 06-20/471-52-31.

Albérlet Lakiteleken kiadó egy szoba,
fürdõszoba, fõzõfülke helyiségekbõl álló
kisház. Érd.: 06-30/480-02-57

Vízvezeték-szerelést 
és központifûtés-
szerelést vállalok! 
Tel.: 06/30-227-30-56.

FIGYELEM!
Barnulni vágyó vendégeinket szeretettel vár-

juk a DO-DO TURIBAN mûködõ szoláriumban!
(Zrínyi u. végén, a Levendula mellett.)

Új csoki csövekkel, kedvezõ árakkal!
5 perc:   350 forint         10 perc:   700.-
15 perc: 1050 forint;        20 perc: 1400.-

Lehetõség van bérlet vásárlására is, saját részre, vagy ajándékba!
50 perces bérlet ára 3.000.- forint. 

100perces bérlet ára 6.000.- forint.

Üzletünk ajánlata:
Használt gyermek, felnõtt (nõi és férfi)

nadrágok, pulcsik, pólók, dzsekik, 
cipõk és csízmák.

Alacsony árakkal, akciókkal, udvarias 
kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Eladó 2,5 szobás, alápincézett
családi ház Lakitelek  középpont-
jában. Tel.: 06- 20/9-78-73-72

} -30%
árengedmény!



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Hát, csak amíg el nem kezdõdik a
következõ futballszezon!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE
utalványt nyerte: Gigor Istvánné .  Selyemakácfát nyert: Ádám
Sándorné A vacsorát nyerte: Vujovich Ferenc, melyet az általa
választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon
belül. Újságelõfizetést nyert: Hunyor Lajos, Tamáskovics
Dániel, Nyerges Jánosné, Varga Györgyné, Poklné Tóth
Anikó. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolá-
sáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Kö-
szönjük.  A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlá-
sokat  Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné
Ilikének (Tuppervare) Klárik Lászlónénak (selyemakác).

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! 
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– Felpróbálhatom azt a ruhát ott a kirakatban? – kérdezi a vevõ.
– ...

(Az eladó válaszát, azaz megfejtést, lásd a rejtvényben!)

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés kezdete (z. b. Z, T, S). 8. Babának enni adó. 12.
Azért. 13. Szükséges. 15. Taszít. 16. ... Bernstein; zeneszerzõ, dirigens. 18.
Zeneszerzõ, Kodály Zoltán növendéke, a Dorian Singers kamarakórus mega-
lakítója (Mátyás, 1905-1960). 20. Mágnesmag! 21. Kézi világítóeszköz. 24. A
germánium vegyjele. 26. Katonai front. 29. Az aljához. 31. Arra a helyre. 32. A
Dráva neve osztrák területen. 34. Salvation Army (Üdvhadsereg), röviden. 35.
Hevesi községben él. 37. Déligyümölcs ízesítésû. 40. Tanult és tud is. 41. Község
Baranya megyében a horvát határ mellett; legdélibb településünk. 42. Édes,
kedves, bizalmas szóhasználattal. 43. Zöldségféle kel ki belõle. 45. Lakatmárka.
46. Rúdvégek! 47. Láb, lábbeli része. 48. Angol világos sör. 50. Fizimiska. 53.
Leves is, fõzelék is készül belõle. 56. Óváros szélei! 57. Zarándokhely
Nyírbátortól 10 kilométerre. 60. Fél adag! 62. A horvát fõváros. 66. Forrasztófém.
67. Folyékony fûtõanyag. 69. Kézjegyével ellátó. 70. Iratokat rendez.

FÜGGÕLEGES: 1. Kordé. 2. E közeli. 3. Rikoltozik. 4. A Biblia szerint: égbõl
hullott eledel. 5. A görög ábécé 7. betûje. 6. Strasse, röviden. 7. Európakupa, röv-
iden. 8. Tovatûnik. 9. Egyszerû, de alapvetõ. 10. Királyi ...; a Hupikék törpikék
címû rajzfilmsorozat legelsõ epizódja. 11. Õ és társai. 14. A mezõny végére
szorul. 17. A megfejtés második, befejezõ része (z. b.: F, L). 19. Bácsi, bizal-
masan. 22. Lásd ott!, röviden. 23. Miskolci magaslaton lévõ. 25. Megreked. 27.
Francia király! 28. A kadmium vegyjele. 30. Gondoz. 33. Szaladjunk! 34.
Dombvidék Gyõrtõl délre a Kisalföld peremén. 36. Régi eredetû férfinevünk. 38.
USA-beli szabvány. 39. Az õz nõsténye. 40. Izzómárka. 41. Szerszámmal ütöget.
44. Épületet felújít. 45. Aromás ital. 49. Legfelsõbb Bíróság, röviden. 51.
Kossuth-díjas színmûvésznõ (Mari). 52. Felé, irányában. 54. Kóc végei! 55.
Majomcsemege! 58. Veri az esõ. 59. Igazgató, röviden. 61. Fürge hüllõ. 63. Angol
férfibecenév, Ringo Starr elsõ fia is ezt viseli. 64. ... Elo; az Electric Light
Orchestra 1976-os albuma. 65. Orion (csillagkép), röviden. 66. A kalcium vegy-
jele. 68. A szájüregben van!

Egy boros pince falára egyszer egy
ember, a boldogság pillanatában
ezeket a sorokat rótta:
Aki a bort, a nõket és a dalt szereti,
rossz ember nem lehet.
Egy elkeseredett ember melléírta a
következõt:
Ha innád a borom, hálnál a nõmmel és
az anyósom tanítana dalra, nem írnál
ilyen marhaságot  a falra.

Két plázacica beszélget a plázában.
Az egyikhez odalép egy jóképû fiatal
srác. Lágyan átöleli és forrón megc-
sókolja. Mire a barátnõje.
– Nem is mondtad, hogy Új pasid van!
– Nem új, Pervollal mosom.

Két szõke nõ beszélget:
– Te meg mit csinálsz?
– Hajat mosok.
– Víz nélkül?!
– Hát az van a samponra írva hogy
száraz hajra!

– Miért nem lehet az anyóssal bújóc-
skázni?
– Mert ki az a hülye, aki megkeresné.

A feltûnõen idegesen viselkedõ
seftest megszólítja a cimborája:
– Mi bajod öregem? Látszik, hogy sík
ideg vagy.
– Ne is mondd, nem megy az üzlet, el-
fogyott pénzem, elromlott a kocsim,
ráadásul anyósom jelezte, hogy hoz-
zánk költözik... Jut eszembe, eladom
neked, mennyit adsz érte?
– Hülye vagy te? Semmit.
– Áll az alku. Tiéd...

Fia született a szegény székelynek.
Nagy örömében végigszalad a falun
mindenkit meghív, jöjjenek el megnézi
a gyereket.
– Aztán ha jöttök, csak rúgjátok be a
kaput nyugodtan – teszi hozzá.
–Már miért kellene berúgnunk a kaput?
– csodálkozik valaki – Nincsen rajta ki-
lincs?
– Hogyne volna. De csak nem fogtok
üres kézzel jönni!...

Bevonul a székely legény katonának.
Búcsúzásul egy hatalmas pofont kap
az apjától. Aztán mély komolysággal
azt mondja az öreg:
– Fiam, ezt soha, senki mástól, semmi
körülmények közt el ne tûrd!

Két rab összekerül a börtönben.
– Te miért kerültél ide? – kérdezi az
egyik.

– Izgatásért: szidtam a rendszert. És
te?
– Nyugtatásért: azt mondtam, úgysem
tart ez már sokáig.

Hogy osztozott meg a két német
állam Marx örökségén?
– Az NDK kapta a Kommunista
kiáltványt, az NSZK pedig a Tõkét.

Sorozás, orvosi vizsgálat:
– Doktor úr, nekem a tüdõmmel is baj
van. Tetszik tudni, a Rákóczi úton
lakom.
– A Rákóczi úton? Nem baj! Azért még
ólomkatonának alkalmas.

Kiskatona szolgálatban áll. Az
õrmester látja hogy bambul, s rákiált.
– Honvéd, mit csinál?
– Elnézést õrmester úr csak mor-
fondíroztam.
– Azonnal dobja el!

Két ügyvezetõ igazgató beszélget:
– Te fizetsz az embereidnek?
– Én nem.
– Én sem. És bejárnak?
– Be.
– Az enyémek is. Te, nem kéne ezektõl
belépõdíjat szedni ...?

– Akarsz sokat keresni?
– Persze!
– Akkor én most elbújok...

Egy színésznõ meséli a barátnõjének:
– Képzeld, a férjem azt akarja, hogy
hagyjak fel a színészettel, ne dolgoz-
zak tovább.
– Biztosan lefizették a nézõk...

Vasárnap délutáni nyugalom, a feleség
újságot olvas, a férj televíziót néz.
– Tudod, mit olvastam? – néz fel az
asszony az újságból – Azt, hogy a
strucc nagyon rosszul lát, viszont a
gyomra mindent megemészt.
A férj hátrafordul, és feltekint az égre:
– Ó, istenem, milyen nagyszerû férj
lenne!

Ebédelnek a fiatal házasok. Az ifjú férj
hõsiesen kanalazza az ételt, a fiata-
lasszony pedig talán azért is, hogy
elterelje a figyelmét az ételrõl,
állandóan csacsog.
– Tudományos cikkeket olvastam a
napokban, amelyekben az orvosok azt
írják, hogy egy felnõtt ember három-
négy kiló sót eszik meg évente.
A férj felnéz, megáll a kezében a kanál:
– De nem egyszerre!

Vicces eladó!... 
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