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„Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek!“ 

Anka Balázs
– rendszerváltó polgármesterünktõl – 

2014. január 11-én vettünk végsõ búcsút a helyi
temetõben. Felföldi Zoltán polgármester úr
emlékezését tesszük közzé.

Kedves Erzsébet!
Kedves Balázs és Márton!
Kedves gyászolók, rokonok, barátok, ismerõsök,

munkatársak, Anka Balázs tisztelõi!
Itt állunk Anka Balázs ravatalánál és egy kicsit értetlenül nézünk körül. Hiszen

nem is olyan régen még együtt voltunk vele a sportbálban, a Magisztrátus ülésén,
az Önkéntes Tûzoltó Egyesületben, a Lakiteleki Torna Egyletben, vagy éppen a
sportpályán, a lakiteleki focistáknak szurkolva. És többé nem leszünk Vele együtt. 

Tudtuk, hogy ez el fog jönni, hogyne tudtuk volna, hiszen sem õ, sem mi, senki
nem kerülheti el a halált. Mégis, amikor valaki elmegy, szeretteiben és tisztelõiben
mindig feltolul az értetlenkedõ, a dacos, a szomorú, vagy éppen az elkeseredett
kérdés: Miért éppen õ? Miért éppen most?

Anka Balázs, a férj, az apa, a barát, a kolléga, Lakitelek elsõ polgármestere, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés volt tagja, a Lakiteleki Torna Egylet és a Lakiteleki
Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület alapító tagja
2013. december 15-én elhunyt. Felsorolni is hosszú, hogy Anka Balázs élete
folyamán mi mindent csinált. Az emlékét megõrizni, és az utódoknak továbbadni
kívánó családi, települési, megyei krónikások talán két szó köré csoportosíthatják
életét. Két szó, amit kimondani egy pillanat, aminek azonban egy egész életet lehet
szentelni: Család és Lakitelek. Másként szólva: magánélet és közélet. 

Anka Balázs ennek a két dolognak szentelte életét. Azon ritka emberek közé tar-
tozott, akik egyensúlyban tudták tartani ezt a két dolgot: a magánéletet és a
közéletet; a családot és a tágabb közösségért való munkálkodást. Sok embert lát-
tunk, akik lelkiismeretfurdalás közepette hagyták itt a földi létet, mert életük
folyamán csak maguknak éltek. Pénzt kerestek, vagyont gyûjtöttek, de amikor azt
kérdezték maguktól, hogy mit tettek le a közös asztalra, nem sok mindent, vagy
éppen semmit nem tudtak fölhozni. És látjuk az ellenkezõ végletet is: közéleti sze-
replõk széthullott családját, akik a bizonyosan fontos helyi, megyei, országos,
nemzetközi ügyek között csak éppen a családjukat nem tudják egyben tartani. Anka
Balázsnak a két dolog egyszerre sikerült.

Már a Lakiteleki Takarékszövetkezet ügyvezetõ igazgatójaként munkáját nem
pusztán munkának, hanem hasznos dolgok elõmozdítására alkalmas keretnek
fogta föl. Ennek köszönheti a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület azt a ZIL
tûzoltó autót, amelynek unokatestvére mellett Anka Balázs is a szülõatyja, és amely
ma velünk együtt gyászolja õt. Balázs már nem élhette meg azt, hogy a Tûzoltó
Egyesület egy másik – új – autót is vásárolhasson. Ennek az új tûzoltóautójának az
elsõ nyilvános szereplése azonban Anka Balázs ravatalánál van.

Anka Balázs 1990. õszén felvállalta a talán leghálátlanabb szerepet: a minden-
felõl támadott MDF által jelölt polgármester lett a rendszerváltás emblematikus
településén: Lakiteleken. Emlékszünk: 1990. õszén már nem tolongtak úgy az
emberek, mint egy évvel korábban, hogy az MDF-fel kössék össze a nevüket. Anka
Balázs felvállalta az MDF-et, felvállalta a feladatot, és a kamikáze kormány ide-
jében lett õ is majdnem kamikáze polgármester. És mégsem lett az. Kínok, konflik-
tusok, nyíltsisakos harcok és hátulról jött orvtámadások közepette úgy vezényelte
le a lakiteleki rendszerváltozást, hogy túlélte. Túlélte fizikailag, túlélte, mint pol-
gármester, és túlélte, mint köztiszteletben álló személy. Pedig sokan sokmindennel

megpróbálkoztak, hogy lejárassák és megkeserítsék az életét. Õ azonban tette a
dolgát. És minden ellenkezõ híresztelés és vád dacára tisztességes maradt. 

Közben, nemcsak polgármesterként, hanem más módon is épített:
közösségeket épített, éltetett és tartott fenn, ma divatos kifejezéssel úgy mon-
danánk, hogy „aktív civil szervezeti életet élt“. Vezetõségi tagja, majd vezetõje lett a
Lakiteleki Torna Egyletnek, és évtizedeken keresztül elnöke volt a Lakiteleki
Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek; Lakitelek két legrégebbi civil szervezetének,
melyek gyökerei még a háború elõtti, régi Magyarországba nyúlnak vissza.
Ugyanakkor mindkét civil szervezet keretében kiemelt figyelmet szentelt a jövõnek:
mind a Torna Egyletben, mint a Tûzoltó Egyesületben szívügye volt a gyerekekkel
való foglalatosság, az utánpótlásnevelés. Nemcsak a szó – a sportban alkalmazott
értelmében volt számára fontos az utánpótlás –, hanem abban az értelemben is,
hogy olyan gyerekek növekedjenek fel, akik majd felnõtt korukban közösségük
hasznos tagjai lehetnek. Errõl is szólt az iskolai tûzoltó-szakkör és szóltak a tûzoltó-
versenyek. Ily módon kapcsolódott össze Anka Balázs tevékenységében és szemé-
lyében a múlt és a jövõ. És oly módon is, hogy 1995-ben többekkel közösen mega-
lapította a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesületet, melynek célja a múlt értékeinek
megõrzésével és átmentésével egy minél szebb Lakitelek örökül hagyása az utó-
doknak. Rendkívül gazdag életpálya.

Anka Balázs mégsem ezekre volt a legbüszkébb. Élete utolsó szakaszában több-
ször beszéltünk, mindig a családjáról, feleségérõl, gyermekeirõl beszélt. Akik egy
közéleti szereplõ családtagjaiként szintén sokat kaptak a rázúduló támadásokból.
És a gyerekek megtanulták, hogy az élet küzdés, és hogy ebben az életben min-
denkinek akkora és olyan helye van, amekkorát és amilyet kialakít magának.
Hihetetlenül büszke volt arra a teljesítményre, amit gyermekei a saját erejükbõl
elértek. Többször elmondta, hogy fiai az orvosának azt mondták: ha édesapánkat
a Holdra kell elvinni, hogy meggyógyuljon, akkor a Holdra fogjuk elvinni. És nem
azért volt ez számára olyan fontos, mert ez jelentette a gyógyulás reményét. Hanem
azért, mert apaként büszke volt rá, hogy Böbével közösen olyan gyermekeket
neveltek föl, akik ezt meg tudják és meg is akarják tenni... 

Anka Balázs sikeres ember volt. Szeretõ család, hûséges társ, sikeres gyer-
mekek, saját erõbõl elért, tisztes anyagi jólét, sikeres közéleti pálya jutott neki osz-
tályrészül.

Kedves Erzsébet!
Kedves Balázs és Márton!

Ma itt mindenki gyászol. Gyászolja Anka Balázst, osztozik a szomorúságban
Önnel, Veletek. Én azonban azt mondom Nektek: ne a szomorúság legyen ben-
netek az erõsebb, hanem inkább az öröm. Örüljetek annak, hogy ilyen társat és ilyen
apát adott Nektek a Teremtõ. És örüljetek annak, hogy Balázsnak élete végén sem
a közösségi tevékenysége, sem a családja miatt nem kellett lelkiismeretfurdalással
küszködnie. Bár az ítélet nem a mi dolgunk, biztos vagyok benne, hogy amikor szá-
mon kérték rajta, hogy miként sáfárkodott a talentumaival, akkor a Számonkérõ
elégedett volt vele és gazdagon megjutalmazta.

Ti voltatok vele élete utolsó napjaiban. Ti tudjátok,
hogyan halt meg. Én biztos vagyok benne, hogy nyu-
godtan, olyan emberként, aki a számvetésnél õszin-
tén mondhatta saját magának: megcselekedte, amit
megkövetelt a haza. Bár sok ilyen Anka Balázsunk
lenne!

Isten veled, Balázs, nyugodj békében!

Anka Balázs kéznyomata a Mákvirág Galériában...



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Domokos Gábor (Csontos Mónika)

Angyal Milán (Kelemen Ágnes)

Sváb-Kovács Zétény (Magyar Rita)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Eü.KÖZPONT) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Sántha Károlyné Zetkó Margit (1927)
Zevegyi Lajosné Szénási Erzsébet (1917)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Darabos Tamás és Csapó Judit
S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !
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KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1300 – 1530-ig
kedd: 1300 – 1630-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Dr. Kalocsa Zoltán (Tel.: 449-105)
csütörtökönként rendel délután, 1300-tól 1530 óráig;

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):      06-20/539-58-99
Rendõrség – Tkécske Ügyelet    06- 20/539-84-89

S E G É LS E G É LY H Í V Á S : 1Y H Í V Á S : 11122
Mentõ:104   Rendõrség: 107 Tûzoltóság: 105

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. (Tel.: 449-279; 548-078)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos
Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.
Tel.: 06-20/361-93-30

e-mail: pesko@freemail.hu

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

Rendelési dõ:

Hét fõ:             08 00  – 11 30

Kedd:             09 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      13 00   – 15 00

Péntek:  13 00   – 15 00

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

Dr. Mátyus János
állatorvos

Tel.: 06-20/549-23-12

Széchenyi István Patika
Lendvainé Dr. Erki Mária

fõgyógyszerész

H – P: 8-1230; 1330-18
máj. 1-tõl - aug. 31-ig szombaton 800-1200

Tel.:
449-075

EGYMONDATOS KOMMENTÁRRAL...

Tudja-e Ön, hogy mit tett Orbán Viktor
kormánya 2010 óta?

– rezsicsökkentés: 20 százalékkal csökkent az áram, a
gáz és a távhõ ára, valamint a csatorna, a víz és a PB
gáz, a szippantás és a kéményseprés díja, 
– negyven éve nem volt ilyen alacsony az infláció, mint
az idén,
– ez évben már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér,
– 1300 gyógyszer ára csökkent 2011 óta,
– a családi adókedvezmény 230 milliárd forinttal támo-
gatja a gyermeket nevelõket,
– 2011-tõl újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes,
– adókedvezmény segíti a munkába visszatérõ
kismamákat,
– 2010 óta több mint 5 százalékkal csökkent a
munkanélküliek száma,
– 2013-ban 56 ezer emberrel több jutott munkához, mint
az elõzõ évben,
– a kis- és középvállalkozások társasági adója 19-rõl 10
százalékra csökkent,
– a nõk 40 év munkaviszony után teljes összegû
nyugdíjban részesülhetnek,
– Erzsébet-program: 260 ezer embernek biztosít üdülési
lehetõséget,
– az idén 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz,

– jövõre már törvény védi a magyar földet a spekulán-
soktól,
– 160 ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34
százalékkal a jövedelme,
– 95 ezer egészségügyi dolgozó kap 10-41 ezer forintos
béremelést,
– a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió
ember pihenését segítette,
– Magyarország a válság ellenére emelni tudta a
nyugdíjak reálértékét,
– hazánkban a kormányváltás óta 24.500 forinttal nõtt a
minimálbér,
– 2014-tõl feleannyi politikus lesz a Parlamentben, mint
2010 elõtt,
– ingyenessé válik a készpénzfelvétel,
– a Munkahelyvédelmi Akció 300 milliárd forinttal segíti
közel egymillió ember munkahelyének megõrzését,
– Magyarországnak már nincs IMF tartozása, 
– a kormány 2000 település 685 milliárd forintos
adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember
életét helyezte biztonságba.
– a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 28 ezer
szegény családot támogat;...  s a lista nem teljes...

Ha Ön ennek ellenére mégis azt mondja, hogy
„ugyanolyan, mint volt a másik“, netán „egyik sem
különb“, neadjisten „rosszabb“, akkor kérjük,
gondolja csak át újra!...

Kedves Olvasók!

A Lakiteleki
Újság

most elõfizethetõ!
HELYIEKNEK: 1.500.- Ft
BELFÖLDI POSTÁZANDÓ: 3.500.- Ft
KÜLFÖLDRE: 5.000.- Ft

Befizetési helye: Fotóbolt (Kossuth u. 15.).
HÉTFÕ – KEDD 14-17 óra között.

Átutalás: Lakiteleki Takarékszövetkezet; 
52000018-14103333 (Agyagvirág Bt.). 

Lakitelek belterületén  házhoz visszük!
A lap ára 120.- Ft marad.

Lakiteleki
Újság

A
ek rendszer-
gazda felada-
tait ellátó
MAGNA Bt.
ezúton értesíti
a tisztelt lakos-
ságot, hogy
november 1-től
beindította la-
k o s s Æ g i
gyorsszer-
viz szolgÆl-
tatÆsÆt. En-
nek keretében
vállaljuk min-

A
ek rendszer-
gazda felada-
tait ellátó
M A G N A
Bt. ezúton ér-
tesíti a tisztelt
l a k o s s á g o t ,
hogy novem-
ber 1-től bein-
dította la-
k o s s Æ g i
gyorsszer-
viz szolgÆl-
tatÆsÆt. En-
nek keretében

Minden Olvasónak köszönjük a karácsonyi,
újévi jókívánságot, melyet levélben, e-mail-
ben küldött, ill. telfonon, vagy személyesen

mondott!     a Lakiteleki Újság munkatársai

Ifj. Gulyás István 
halálnak 1. évfordulóján emlékezik 

kisfia, Pistike; a volt anyósa, Magdi és családja

„Szívünk egy darabja távozott veled,
Mindig hiányozni fogsz, te áldott jó lélek.
A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, kik szeretnek Téged.“

„Már két éve, hogy nem vagy közöttünk,
Elragadott a hirtelen halál,

Elmentél, el sem búcsúztál.
Távozásod – míg élünk, örökké fáj.“

KIS SÁNDOR 

halálának második évfordulóján
emlékezik: húga, Mari  és családja

MEGEMLÉKEZÉS

KÁLMÁN JÓZSEFNÉ

halálának 12. évfordulójára.
Szeretettel emlékezik lánya, Marika 

és családja
„Nem kértél te, csak egy keveset,

mindig mindenben szív lehess,
– s az Úr megadta ezt Neked!“

Emlékezés
„Suhanva száll az élet tova, 
ami elmúlt, nem jön vissza soha. 
Bár lassan mindent elvesztünk, 
de lesz, kit örökké szeretünk.“

Magyar Jánosné Kovács Margit
halálának 5. évfordulóján.

Emlékeznek: szeretõ fia, László; menye, Edit, 
unokák és dédunokák
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Ismét eltelt egy esztendõ, így a helyi önkormányzat
elmúlt éves munkáját is érdemes számba venni. Az
alábbi interjúban Felföldi Zoltán polgármesterrel
közösen értékeljük a 2013. évet, és tekintünk elõre a
2014. esztendõre.

– 2014 a választások éve. Tavasszal országgyûlési
választásra, kora nyáron európai parlamenti választásra, õsszel pedig önkormányza-
ti választásra kerül sor hazánkban. Sokakban felmerült már a kérdés, hogy az õszi
választáson újraindul-e a jelenlegi polgármester? Vállalja-e az újabb megmérettetést,
Polgármester Úr?
– Igen, úgy tervezem, hogy újra fogok indulni a polgármesteri tisztségért. Sok mindent
megcsináltunk az elmúlt három és fél esztendõben, de akad még tennivaló bõven
Lakiteleken. A kampány – Lezsák Sándor képviselõ úr szavaival élve – mindig a
választások másnapján kezdõdik. Az emberek ugyanis okosabbak annál, minthogy
az alapján döntsenek, hogy a választást megelõzõ két hónapban ki mit mond.
Meggyõzõdésem szerint a szavazók a teljesítményt értékelik. Egy hivatalban lévõ
polgármestert nem a kampány alapján, hanem az eltelt évek teljesítménye alapján
ítélik meg.
– Polgármesterként kikkel tud Ön igazán együtt dolgozni?
– A jelenlegi Képviselõ-testülettel jól együtt tudunk dolgozni. A döntések zöme eddig
konszenzusos volt, csak elenyészõ esetben került sor arra, hogy többségi és kisebb-
ségi vélemény alakult ki a testületi ülésen. Én ilyen testületet kívánok Lakiteleknek a
jövõben is, olyat, amelynek a tagjai elsõsorban a település érdekeit nézik. A csapat-
munkára természetesen akkor a legnagyobb az esély, ha azok a jelöltek (pol-
gármester-jelölt és képviselõ-jelöltek) kerülnek be a Képviselõ-testületbe, akik a
választáson is egy csapatban indulnak.
– A Képviselõ-testület a rendszerváltás óta soha annyi határozatot nem fogadott el,
mint 2013-ban, szám szerint 311 darabot. Ez igen aktív települési szintû munkára vall.
Miért volt erre szükség? Hogyan értékeli Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi
tevékenységét?
– Sok dolgot valósítottunk meg, ezek jelentõs részérõl a Képviselõ-testület döntött. A
több beruházás természetesen több elõterjesztést és több döntést igényel: a tervek
megvitatása, a koncepció kialakítása, a tervek elfogadása, a pályázat benyújtása, a
finanszírozásról szóló döntés, a kivitelezõ kiválasztása és folytathatnám.
Rendezvényeink is szaporodtak: ezekrõl is külön-külön tárgyalt és döntött a testület.
Újdonságnak számító döntéseket is hoztunk: újabb cégalapítás, eszközvásárlás,
ingatlan vásárlás, földbérleti pályázat benyújtása a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz. Sok
döntést igényel a jogszabály változások lekövetése, a hulladékszállítás üzemeltetése
is. Úgyszintén a korábbi, mára elavult rendeletek felülvizsgálata, az összevonható ren-
deleteknek egy rendeletbe való összevonása az átláthatóság érdekében. Mind a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, mind képviselõ-testületi és bizottsági tagok sokat dol-
goztak a 2013. évben. Önkormányzati képviselõnek lenni nem presztízs, nem ingyen
juttatás, hanem kemény munka. A képviselõk a 2013. évben véleményem szerint jól
teljesítettek.
– 2013. december végén átadásra került a felújított gyermekorvosi rendelõ. Valóban
ráfért már a felújítás. Ugyanakkor a hosszú távú tervek között szerepel egy
egészségház létrehozása, amelyben a gyermekorvosi rendelõ is helyet kapna. Miért
volt akkor szükség most erre a felújításra?
– Azért, mert a gyermekorvosi rendelõ állapota kritikán aluli volt. Igen, létre kívánunk
hozni egy egészségközpontot a Kalocsa doktor és Németh doktor rendelõjének helyet
adó épületben, ennek idõpontja azonban egyelõre nem látható. A Képviselõ-testület
úgy ítélte meg, addig is lépni kell. Különösen úgy, hogy bármi is lesz a jelenlegi gyer-
mekorvosi rendelõ funkciója az egészségközpont megépítése után, a most elvégzett
felújítások nem vesznek kárba. A teljes körû belsõ felújítás keretében ugyanis a vil-
lamoshálózat cseréjére, a fûtés teljes megújítására, a vizesblokkok szintén teljes
felújítására, festésre és burkolásra került sor. Ugyanakkor a nyílászárókat is kicse-
réltük hõszigetelõ nyílászárókra. Ezek a felújítások akkor is szükségesek lennének, ha
éppen nem a gyermekorvosi rendelõ és a védõnõi szolgálat mûködne az épületben.
Úgy gondolom, érezhetõ a különbség a korábbi állapotokhoz képest.

Észrevehetõ, hogy az elmúlt években a helyi egészségügyi intézmények – épületek
– elindultak a fejlõdés útján. És mint tudjuk, pályázatok nélkül, önerõs beruházásként.
Ugyanakkor rengeteg kritika éri a II. számú orvosi rendelõ állapotát.

Tisztában vagyunk a II. számú orvosi rendelõ, Kalocsa doktor rendelõjének állapotá-
val. A felújításoknak az anyagi lehetõségek szabnak korlátot. Minden, amit az

egészségügyi intézményekben tettünk, teljes egészében önerõbõl valósult meg. A
gyermekorvosi rendelõ felújítása elõtt már felújítottuk az I. számú orvosi rendelõt,
azaz Rácz doktor rendelõjét, valamint a fogorvosi rendelõt is. Közben elkészült az
elõbb említett egészségház építési engedélyezési terve is. Összességében 2011 és
2013 között a lakiteleki egészségügyi alapellátás fejlesztésére csaknem 16.000.000
forintot fordított Lakitelek Önkormányzata. Ez az összeg valamennyi esetben önkor-
mányzati önerõ volt, és jóval meghaladja azt az összeget, amit az Önkormányzat
bármely más beruházáshoz (óvoda, iskola, kerékpárút, gát, körforgalom, gondozási
központ építése) a saját költségvetésébõl rendelkezésre bocsátott. Vagyis az Önkor-
mányzat a legtöbb pénzt az elmúlt 3 évben az orvosi rendelõkre fordította. Ezt
egyébként az tette lehetõvé, hogy a 2011. év elején elindított költségvetési fegyelem
következtében keletkeztek beruházásra fordítható kiadásaink. 
– 2013. december 20-án a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház Lakiteleknek ítélte oda a „Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona“ címet. Miért
kapta meg Lakitelek ezt az elismerést?
– Számomra is örömteli meglepetés volt a hír: a 2012. évben Bács-Kiskun megyében
Lakiteleken született a legtöbb gyermek a lakosság arányához viszonyítva. Többször
elmondtam: nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt a tényt, miszerint egyre kevesebb
gyermek születik, egyre többen mennek el, és egyre gyorsuló ütemben fogy a
népesség. A saját eszközeinkkel tenni kívánunk ez ellen. Ennek jegyében bõvítettük
korábban a bölcsõdét, és építettük az óvodában is a plusz csoportszobát. Lakiteleken
valóban nem fogy a népesség.
– A Képviselõ-testület nemrégiben úgy döntött, hogy megvásárolja az üdülõterületen
az egykori cseh vendégházat, vagy más néven a „magyar-csehszlovák barátság
házát“ az Ezerjó utcában. Miért van erre szükség?
– Másként gondolkozunk, mint a korábbi önkormányzati vezetés. Csak a kifejezetten
építési célra rendelkezésre álló telkeket, valamint a gazdasági-ipari célokat szolgáló
földterületeket értékesítjük. Egyéb önkormányzati vagyontárgyak eladása helyett
inkább az Önkormányzat, a község – a közösség – vagyonának gyarapítására törek-
szünk. Errõl szólnak a beruházások, a Településüzemeltetési Csoport és a Laki-
Gazda Kft. számtalan új eszköze, valamint a kérdésben szereplõ ház megvásárlása
is. Vagyongyarapításra törekszünk, olyan vagyontárgyakkal, amelyek hasznos célt is
szolgálhatnak. A cseh vendégház alkalmas Önkormányzathoz érkezõ hivatalos
vendégek elhelyezésére, de terveink között szerepel az is, hogy a testvértelepülé-
seinkkel kössünk megállapodást: ha lakitelekiek önköltséges áron nyaralhatnak és
kaphatnak szállást Kárpátalján, Délvidéken, vagy éppen Németországban, akkor mi is
önköltséges áron adunk szállást az ezekrõl a településekrõl érkezõ nyaralóknak.
Ehhez persze elõször föl kell újítani a vendégházat, reményeim szerint erre a 2014-
ben kezdõdõ uniós költségvetési periódusban lesz lehetõségünk.
– Az üdülõterület több pontján, útszakaszán tapasztalható, hogy pazarló a
közvilágítás. Gondoljunk csak az alpári útra, vagy éppen a kapásfalusi összekötõ útra,
ahol a senkinek világítanak a lámpatestek. Az energiahatékonyság tekintetében nem
tervez ezeken a helyeken változtatást az Önkormányzat?
– Egyetértek a felvetéssel, és tervezünk is az üdülõterületen hatékonyságnövelést,
mivel valóban pazarlást láthatunk. Egyrészt a lámpatestek egy részét ener-
giatakarékos, úgynevezett LED technikával mûködõ lámpatestekre tervezzük lecserél-
ni. Másrészt a felesleges lámpatesteket megszüntetnénk. Valóban fölösleges kül-
területi fõutakat kivilágítani, ezt a luxust a nálunk sokkal gazdagabb németek sem
engedik meg maguknak. Az erdõben (!), és egyéb lakatlan helyeken is több helyen
fölöslegesen világítanak a lámpák. Kiszámoltuk: 11,2 millió forintos beruházással és a
lámpatestek elhelyezésének ésszerûsítésével a Tõserdõ üdülõterületén évi 3,6 millió
forintos megtakarítás érhetõ el, vagyis ez a beruházás 3 év alatt megtérülne.
– Több éve, sõt évtizede téma Lakiteleken a munkahelyteremtés, valamint az ipar
Lakitelekre telepítése. Az elõzõ hónapokban 1,5 milliárd forint értékû ipari beruházás
valósult meg településünkön, és ebben komoly szerepe volt az Önkormányzatnak is.
– Ezt is elég hosszú elõkészítõ munka elõzte meg. Továbbra is az az álláspontom,
hogy a munkahelyteremtés elsõsorban a vállalkozói szféra feladata. Nem teljes egé-
szében persze. Az Önkormányzat is teremtett munkahelyeket például a hulladékszál-
lítás, a szippantás, vagy a kátyúzás saját kézbe vételével, a gázfûtés helyett  élõ-
munkát igénylõ fatüzelés bevezetésével, vagy éppen azzal, hogy az önkormányzati
beruházásokat a legtöbb esetben lakiteleki alkalmazottakkal dolgozó lakiteleki vál-
lalkozók végzik el. A kérdésben szereplõ beruházás egy aszfaltkeverõ-telep létre-
hozása Lakitelek azon területén, amely az Önkormányzat elképzelései szerint hosszú
távon ipari területként szolgál majd. Az aszfaltkeverõ telepet magánvállalkozás hozta
létre, de ehhez az Önkormányzat adta a területet, ami komoly bevételt is jelentett. 

Új év, újabb teendõk – interjú Felföldi Zoltán polgármesterrel

Folyt. a köv. oldalon
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Nem volt egyszerû megtalálni azt a területet, amely a beruházó és az Önkormányzat szempontjainak is a leginkább
megfelel.
– Ugyanakkor viták is kísérték a beruházást, illetve a konkrét helyszínt. Van, aki arra panaszkodik, hogy ez a
tevékenység zajos, illetve környezetszennyezõ. Miért kellett azt egy horgásztó mellett létrehozni? 
– Az engedélyek beszerzése minden esetben a beruházó feladata. Tájékoztatásuk szerint minden, az aszfaltke-
verõ telepítéséhez és a tevékenység megkezdéséhez, illetve annak folytatásához szükséges hivatalos engedéllyel
rendelkeznek. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy bárhol is valósul meg egy beruházás, az bizonyos érdekeket
sért. Nekünk két dologra kellett figyelni: egyrészt a beruházásnak illeszkednie kell az Önkormányzat hosszú távú
település-rendezési koncepciójába. Eszerint pedig az a terület ipari területként fog mûködni. Erre predesztinálja,
hogy ott halad el majd az M44-es út, valamint, hogy azon a részen már korábbi idõktõl ilyen jellegû tevékenységek
folynak. Vegyük számba: Botos Árpád telepe, a gumiüzem, a palackozó üzem, a téglagyár, az ásványvíz üzem.
Másrészt arra kellett figyelni, hogy a lehetõ legkevesebb érdek sérüljön a beruházással. Véleményem szerint mind-
két feltételnek sikerült megfelelnünk. A beruházás hangos ellenzésének pedig érzésem szerint egyesek részérõl
olyan oka lehetett, hogy így szerettek volna pénzhez jutni. A hallgatásuknak ára lett volna, amit a beruházóval akar-
tak megfizettetni. 
– Másik komoly munkahely teremtési pont Lakiteleken a Népfõiskola fejlesztése. Ott mi várható?
– A Népfõiskola és Lezsák Sándor képviselõ úr tájékoztatása szerint 3 ütemben több milliárd forintos beruházás
valósul meg, amelynek eredményeként a Lakiteleki Népfõiskola valódi kárpát-medencei népfõiskolai központtá
válik. Az elsõ – 1,5 milliárd forintos – ütem kivitelezése már megkezdõdött. Ha mindez megvalósul. minimum 50
fõvel növekszik az állandó alkalmazottak száma, de szezonban ez a növekmény akár háromszoros is lehet. Ez
minden szempontból Lakitelek egyik legmeghatározóbb beruházása lesz!
– Éppen egy éve, hogy az állam 100%-os mértékben átvállalta Lakitelek adósságát. Az adósság összege megha-
ladta az egymilliárd forintot. Kevesen tudják, hogy az állam eredetileg csak az adósság egy részét akarta átvállal-
ni, és komoly tárgyalások kellettek ahhoz, hogy az összes adósság eltûnjön.
– Ez valóban így van, semmi sem megy magától, ez sem ment csak úgy. Az adósságelengedés kapcsán azonban
a legfontosabbnak azt tartom, hogy sikerült az önkormányzati költségvetést fenntartható pályára állítani, vagyis nem
kezdtünk újra eladósodni. Mindezt úgy, hogy egyetlen intézményt sem kellett bezárni. Sõt, közben komoly
beruházásokat hajtottunk végre, amelyekhez szintén elõteremtettük a forrásokat.
– Hosszú évek után elõször kapcsolódott be Lakitelek a Bursa Hungarica Felsõoktatás Ösztöndíj programba, mely
révén az Önkormányzat lakiteleki fiatalok elõre menetelét támogatja. Hogyan jött a csatlakozáshoz az elhatározás?
– Korábban is volt ilyen ösztöndíj, de a költségvetési konszolidáció miatt szüneteltetni kellett azt. Azért csatlakoz-
tunk újra, mert meg vagyunk róla gyõzõdve, hogy ez egy jó dolog, fontos fiataljaink támogatása – ezt korábban sem
gondoltuk másként – és az idei évtõl ezt anyagilag is megengedhetjük magunknak. Ez is mutatja, hogy beértek a
2011-ben oly sokat kritizált intézkedések.
– A 2012-es 79 köbméter után 2013-ban 128 köbméter szociális tûzifát nyert Lakitelek a Belügyminisztérium
pályázatán. A támogatás révén decemberben, illetve januárban 128 lakiteleki család részesülhetett tûzifa támo-
gatásban. Hogyan értékeli mindezt?
– Természetesen örülök neki. Ugyanakkor a program egyes elemeit érdemes lenne korrigálni, ezt levélben meg is írtam
Pintér Sándor belügyminiszter úrnak. Míg vannak, akik annyira rászorulnak, hogy valóban nem tudnak önrészt hoz-
zátenni a fához, illetve nem tudják azt hazaszállítani, a többségtõl elvárható lenne, hogy maga is járuljon hozzá a saját
tûzifájának biztosításához. Véleményem szerint nem tökéletes az a program, amelyben úgy segélyezünk embereket,
hogy nekik semmit sem kell tenniük az ügy érdekében. Ezért ajánlottuk a kedvezményezetteknek, hogy saját maguk
vigyék el a tûzifát. Az Önkormányzat természetesen a belügyminiszteri rendeletben foglaltaknak megfelelõen kiszállí-
totta volna mindenhova, az erõsen lekötött kapacitások miatt azonban erre csak február közepén kerülhetett volna sor.
Így aki tudta, elvitte a saját fáját, a többieknek pedig az Önkormányzat már január elején ki tudta szállítani.
– A tanyafejlesztési program keretében 51 millió Ft összeget nyert településünk fedett piac építésére. Mikor lesz a
piac átadása?
– A pályázatban foglalt rendkívül szoros határidõ miatt a piac átadásának április végén meg kell történnie.
Fontosnak tartom ugyanakkor elmondani, igaz, hogy jelentõs mértékû a támogatás, de jelenlegi számításaink
szerint körülbelül 25 millió forint önrészt is meg kell mozdítanunk. Ez a 2014. évben rendelkezésre álló saját
fejlesztési forrásainkat jelentõs mértékben igénybe fogja venni. Ezen kívül vannak további, önrészt igénylõ, de
részben pályázati forrásokból finanszírozott beruházások: például az új parkoló környékének parkosítása, újabb
játszótér, valamint kamasz játszótér megépítése, napelem-beruházás a Tõsfürdõben stb. Elsõsorban természete-
sen ezekhez kell a forrásokat biztosítani. Türelmet kérek tehát mindenkitõl más beruházásokkal kapcsolatban: az
Önkormányzat akkor tud további fontos beruházásokról dönteni, ha majd az õsz elején látjuk, hogy mennyi
beruházási forrásunk maradt. Nem volt ez másként a 2013. évben sem.
– Ugyanakkor folyamatban van a Gondozási Központ építése, bõvítése. Mennyiben pályázati forrásból, és mennyi-
ben a Magyari örökségbõl? Megújul-e a bentlakásos rész is?
– A nappali ellátásnak helyet adó rész pályázati forrásból épült föl, az önrészt az örökségbõl biztosítottuk. A
garázsként és raktárként szolgáló melléképület teljes egészében az örökségbõl épül. Terveink között szerepel a
bentlakásos rész bõvítése és felújítása is. Az erre benyújtott pályázatunk bírálata még nem zárult le. Ha el is
utasítják a pályázatot, az örökségbõl a fenti beruházások után megmaradt mintegy 40 millió forintos összeget a
bentlakásos részleg korszerûsítésére tervezzük fordítani.
– Végül egy személyes kérdés: hogyan telt a karácsonya? Tett-e szilveszterkor újévi fogadalmat?
– A kérdést köszönöm, családi körben, kellemesen és gyorsan. A karácsony és szilveszter körüli másfél-két hét
minden évben úgy repül el, hogy az ember szinte észre sem veszi. Azért ebben a két hétben szerencsére sok idõt
tölthettem a gyermekeimmel. Újévi fogadalmat pedig sosem szoktam tenni, ez az idén sem volt másként.
– Köszönjük.                Cz-  Zo-

Búcsúzik 1977 és 2012 között
tevékenykedõ elnökétõl a Lakitelek

Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
Anka Balázs, nyugodj békében…

FELHÍVÁS – Kitüntetõ díjak 
adományozása tárgyában

Felhívom a lakiteleki polgárok, a helyi egyházak,
egyesületek és civil közösségek tagjait, a helyi
intézményvezetõk, önkormányzati képviselõk,
valamint a lakosság figyelmét, hogy javaslatot tehet-
nek kitüntetõ díjak adományozására. 

Kitüntetõ címek és szakmai kitüntetõ díjak:
„Lakitelekért Emlékérem“

„Lakitelek Közszolgálati Díja“
„Lakitelek Közmûvelõdési Díja“

„Lakitelek Pedagógiai Díja“
„Lakitelek Közegészségügyi és Szociális Díja“

„Lakitelek Testnevelési és Sport Díja“
„Lakitelek Közbiztonságáért Díj“

„Lakitelek Ifjúsági Díja“

Az egyes kitüntetõ díjakhoz tartozó részletes leírá-
sok elolvashatók Lakitelek Önkormányzata honlapján
és a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján.

A javaslatokat 2014. február 15. napjáig írásban lehet
benyújtani Lakitelek polgármestere részére. A
javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy
közösség adatait, munkásságának, tevékenységének
részletes ismertetését. Felhívom figyelmüket, hogy a
határidõn túl érkezett javaslatok az odaítéléskor nem
vehetõk figyelembe. 

A beérkezõ javaslatokat a Képviselõ-testület kul-
turális szakterülettel foglalkozó bizottsága véle-
ményezi. A kitüntetõ díjak odaítélésérõl a Képviselõ-
testület zárt ülésen határoz. Átadásukra ünnepélyes
keretek között a település 2014. március 15-i ünnep-
ségén kerül sor.                  Felföldi Zoltán polgármester

A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület
búcsúzik Anka Balázstól, alapító
tagjától, aki 1995 óta részt vett a

faluszépítõk munkájában. Balázs,
tagtársunk, Isten veled…

Kedves Lakitelekiek! Tisztelt Értékteremtõk!

„LAKITELEK ÉRTÉKEI“ címmel a tavasz
folyamán ismét egy kiállítást szeretnénk létrehozni,
melyben bemutatjuk azon helyi alkotókat, termelõket,
gazdákat, akinek munkássága, tevékenysége, gyûjte-
ménye... stb. arra érdemes, hogy megmutassa azt a
falu lakossága elõtt! Kérünk mindenkit, hogy vegye
számba, fontolóra, kit javasol majd ezen kiállításra, s
ki az, aki önként jelentkezik a hívásunkra!

Hamarosan közvéleménykutatást is végzünk,
házhoz visszük a véleménynyilvánító lapokat, s kér-
jük az Önök segítségét, töltsék azt ki, s adják le a
jelzett idõben, a megjelölt helyen, ill. személynek! 

Bízunk benne, hogy minél többen támogatják ezt a
kezdeményezést! Ugye emlékeznek arra, hogy
évekkel ezelõtt a Népfõiskolán volt már ilyen kiállítá-
sunk!... Azóta biztosan még többen vannak, akik
szívesen csatlakoznak hozzánk! 

A helyi Értértár Bizottság nevében:   Czinege Edit
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Figyelem!
Lakitelek Önkormányzata minden érdeklõdõ részére

ingyenes tájékoztató fórumot szervez 2014. február 25-én
16 órai kezdettel. 

Elõadók Dobos István növényvédelmi szakmérnök,
és növényvédõszer forgalmazó szaktanácsadó. 

Az elõadáson aktuális növényvédelmi kérdések kerül-
nek szóba, és mindenki választ kap felmerülõ kérdésire. 

Képzés helye: Mûvelõdési Ház, Lakitelek Széchenyi krt. 48/a.

Egyre több a bölcsõdés Lakiteleken!
Lakiteleken egy négycsoportos bölcsõdét mûködtet az önkormányzat 52

férõhellyel. Szeptembertõl a teljes nevelés-gondozási évben, folyamatosan
fogadjuk a gyermekeket. A nevelési év kezdetétõl tapasztaljuk, hogy a bölc-
sõdébe egyre több, egy-másfél éves gyermeket beíratnak a szülõk. Jelenleg
44-en járnak a szépen felújított és nagyon jól felszerelt intézménybe, de már
öt szülõ jelezte, hogy februárban bölcsõdébe kívánja adni gyermekét.
Manapság egyre szükségesebb, hogy mind két szülõ keressen a családban,
ezért egyre több anyuka megy vissza dolgozni. 

A január 1-jével bevezetett „gyed extra“ kedvezõen érinti a kisgyermekes
családokat. Az anyuka (vagy apuka) a gyermek 1 éves kora után korlátlan
idõtartamban visszamehet dolgozni úgy, hogy közben a gyedet is kapja. 

A lakiteleki bölcsõdében felkészültünk arra, hogy esetleg azok a családok
is beíratják gyermeküket, akik eddig ezt nem tervezték. Fogadjuk a
gyerekeket Nyárlõrincrõl és Tiszaugról is, hiszen 2013. július 1-tõl a bölcsõde
tagja a három település társulásában fenntartott Szivárvány Óvoda és
Bölcsõde intézménynek. 

Legközelebb január 27-én 9-12 óráig várjuk a jelentkezõ szülõket. 
A gyermekek felvételével kapcsolatban elõzetesen a 70/772-3068 telefon-

számon érdeklõdhetnek a szülõk. 
Sütõ Lászlóné intézményvezetõ

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TISZAKÉCSKEI JÁRÁSI HIVATALA

Tájékoztató földhivatali kihelyezett ügyfélfogadásról 

Tisztelettel tájékoztatjuk a tiszakécskei járás településein lakókat, így
Tiszakécskén, Lakiteleken, Szentkirályon, Tiszaalpáron és Tiszaugon élõ lakossá-

got, hogy  2014. január 6. napjától minden hétfõi napon 9 és 13 óra között
 a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala ügyfélfogadás tart 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala
6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1. szám I. em. 3. sz. irodájában.

Az ügyfél fogadás során a lakosság információt, tájékoztatást és segítséget kap a földhivatal
valamennyi szakterületét érintõ ügymenetrõl, az ügyfélfogadáson a jelenlévõ kormánytisztvi-
selõ a kérelmeket bejelentéseket átveszi és érkeztetõ bélyegzõvel látja el, olyan ügyek
esetében, amelyek eljárási díjjal érintettek, befizetési csekket ad az ügyfelek részére, illetve
azoktól a postai befizetést követõen átveszi a feladóvevényt, a Kecskeméti Járási Földhivatal
illetékességi területére vonatkozóan, ismert helyrajzi szám alapján lehetõség lesz TAKARNET
rendszeren keresztül, az ingatlanok adataiba betekinteni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala
Cím 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.  Tel. 76/441-450
E-mail: tiszakecske@bacsjaras.gov.hu  7 Fax. 76/440-199

növényvédõszerek

A 2014-es év évfordulói, emlékezései...
500 éve tört ki a Dózsa György-féle parasztfelkelés. 
„2014 – Dózsa éve!“ Ritkán adódik alkalom a nemzet életében, hogy félezer-
éves történelmi évfordulót ünnepelhet. A magyarok „égõ áldozata”, a székely
Dózsa György halta a legszörnyûbb tûzhalált. Nemzeti hõsnek kijáró méltó módon
megemlékezzünk rá! „Szellemét a tûz nem égeté meg”. Szívleljük meg Garay
János költõnk örök érvényû intését: „Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,/ Csak
elfajult kor hõs elõdöket.“ „A küzdelemnek van jövõje, a behódolásnak nincs.“
Nemzetünknek ma a Dózsa-felkelés azon tanulsága idõszerû, hogy a küzdelem-
ben el lehet bukni, de küzdelem nélkül nincs siker. Ám mi nem bukhatunk el, ezért
tudnunk kell, hogyan küzdjünk, mire, kikre számíthatunk, merre haladjunk, s
egységes nemzetként kell cselekednünk. Széchenyi Istvánnal együtt valljuk: „A
múlt ismerete nélkül nem lehet jövõt építeni”. 

200 éve született Ybl Miklós építész. Számtalan villa, kastély, tem-
plom, színház, sírkápolna tervezõje... Néhányat kiemelve: A fóti plébánia-tem-
plom, Festetics-palota, Károlyi-palota, Ybl-palota, Assisi Szent Ferenc-tem-
plom, Margit-fürdõ, Kecskemét, Evangélikus templom, Magyar Állami
Operaház, Szent István-bazilika egy idõszaka... és még sok-sok más.

200 éve született és 165 éve hunyt el Gábor Áron,  az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntõje és tüzértisztje.

100 éve tört ki az elsõ világháború. A „nagy háború“ emléke ma is ott
él szinte minden családban.  A több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven
át tartó öldöklõ küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer
újrafelosztásáért indult. Bár valamennyi résztvevõ nemzet meg volt gyõzõdve
arról, hogy gyors offenzívával legyõzheti ellenfeleit, s fél év alatt véget érhetnek a
hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelemmé terebélyesedett. Az
Osztrák–Magyar Monarchia szétesett a háború végére, valamint a német terület-
szerzés illúziója is szertefoszlott. A háborút lezáró békerendszer igazságtalansá-
gai a második világháború kitöréséhez vezettek. (Az 1. világháború 1914-tõl 1918-
ig tartott, de csak két év múlva, 1920. június 4-én kötötték meg a Trianoni béke-dik-
tátumot! Mi történt ez alatt a két év alatt?...)
Tíz esztendeje a magyarokat összeugrasztották a kettõs állampolgárság miatt
2004. december 5-én. Ez a szégyen napja.

100 éve hunyt el Herman Ottó; róla a lap 11. oldalán máris olvashatnak!

125 éve született született
Nyírõ József erdélyi író (1889-1953)
Sík Sándor piarista szerzetes, irodalomtörténész, költõ (1889-1963)

200 éve született: Egressy Béni zeneszerzõ, író, mûfordító (1814-1851)
Kemény Zsigmond író, lapszerkesztõ (1814-1875)
Szigligeti Ede színész, színmûíró (1814-1878)

5 éve hunyt el – Püski Sándor könyvkiadó (1911-2009)
15 éve hunyt el – Czine Mihály irodalomtörténész (1929-1999)
25 éve hunyt el – Márai Sándor emigráns író (1900-1989)

Weöres Sándor költõ, mûfordító (1913-1989)
70 éve hunyt el – Radnóti Miklós költõ, mûfordító (1909-1944)
80 éve hunyt el – Móra Ferenc régész, író, újságíró (1879-1934)
90 éve hunyt el – Bródy Sándor író, újságíró (1863-1924)
100 éve hunyt el – Feszty Árpád festõmûvész, író (1856-1914)
120 éve hunyt el – Kossuth Lajos politikus, lapszerkesztõ (1802-1894)

Paulay Ede színész, rendezõ, színigazgató, mûfordító (1836-1894)
id. Xantus János néprajztudós, állatkerti igazgató, utazó (1825-1894)

150 éve hunyt el – Madách Imre költõ, drámaíró (1823-1864)
225 éve hunyt el – Orczy Lõrinc költõ (1718-1789)
350 éve hunyt el – Zrínyi Miklós hadvezér, költõ (1620-1664)
525 éve hunyt el – Thuróczy János krónikaíró (1435?-1489 k.)

... és még nagyon sok fontos, neves személyiségünket, nemzeti
eseményünket  megemlíthetnénk! A sor végtelen! 

„Nem azért szeret az Isten, mert értékesek vagyunk, hanem azért 
vagyunk értékesek, mert az ISTEN SZERET.“

„Fél világot is befuthatod, más ember földjén testvértelen leszel, s 
elfúj a szél, mint kósza õszi lombot, ha nemzetedrõl megfeledkezel.“  Wass Albert

2014 a család nemzetközi éve lesz! Az ENSZ célja, hogy világszerte a
családpolitikai kezdeményezések támogatását mozdítsa elõ. A családok társadalmi
szerepére irányítja a figyelmet!                                                                 Cz.E.
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Kedves Olvasó! Új évet kezdtünk, sok a tennivaló. Reméljük, sok öröm – és biz-
tosak vagyunk benne – szomorúság is ér bennünket. Mégis bizakodva indulunk
a 2014-es évnek. Hisszük, hogy munkánk a közösség hasznára van, hisszük,
hogy szükség van ránk, és tudjuk, – együtt a települést szeretõ emberekkel –
közösen építjük, fejlesztjük tovább Lakiteleket, hatékonyabbá, színvonalasabbá
tesszük az idõsgondozás,t és nem marad senki egyedül a gondban, bajban... 

Új munkatársunk van, aki itt nõtt fel, és itt él, és aki várja, hogy közös prog-
ramokon együtt lehessen Önökkel, segíthessen az itt élõ embereknek.
Bemutatkozik  a Nappali Ellátás Idõsek Klubja mentálhigiénés munkatársa:

Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Móczáné
Tombácz Edit vagyok, 2014. január 1-étõl dolgozom a lakiteleki Gondozási
Központban mentálhigiénés munkatársként, a nappali ellátáshoz tartozó
Idõsek Klubja szervezõjeként. Pszichológusi, szakpszichológusi és tanári
diplomával rendelkezem. Munkám során arra kívánok törekedni, hogy olyan
programokat tudjon az Intézményünk biztosítani, mely révén egyre több idõs
korút tudunk majd összehozni, otthonukból kimozdítani. Az Idõsek Klubja
lehetõséget biztosít: ruházat mosására, vasalására, tisztálkodásra,
orvosi ellátás igénybevételére, szabadidõs programokon, foglalkozá-
sokon való részvételre és segítséget nyújt hivatalos ügyek
intézésében. Szeretnénk, hogy Lakiteleken a nyugdíjasok is aktív,
összetartó közösség tagjaiként élnék mindennapjaikat. Szeretném
kérni Önöket, ha idejük engedi, jöjjenek el hozzánk és legyenek
résztvevõi programjainknak. 

………………………………………………………………………………………

Az Idõsek Klubja használatbavételi engedélye végre a kezünkben van, vár-
juk a mûködési engedélyt; reményeink szerint február második felében ünnepé-
lyes megnyitót hirdethetünk. Ám amint tetszenek látni, újabb építkezés is kez-
dõdött és az épület hasonló módon lesz szép és mutatós, mint az Idõsek Klubja,
bár funkciója szerint 2 tanyagondnoki gépjármû garázsa, és raktárhelyiségek
lesznek. Ha végre sikerül rendet tenni az udvaron, akkor szeretnénk gyönyörû
pihenõ parkot, sok szép bokorral, fával, és természetesen szép pázsittal, virágos
kerttel; és majd a kerítésen kívül is ültetünk (telepít az Önkormányzat) fákat. 

Harmónia és nyugalom és szépség – mindez kell ahhoz, hogy aki ide eljön,
beköltözik, idelátogat, bejár, az jól érezze magát. 

Ehhez szükség van Önökre, hiszen semmit nem ér az igyekezet, a szépség, ha
nem mindannyiunké. Ha nem élvezik azok, akiknek készült. Szeretettel várjuk
Önt is az intézményünkben!

………………………………………………………………………………………
December hónapban a Kézimunka Szakkör tagjainak kézimunkáiból, munkáiból

nyílt kiállításra voltam a Könyvtárba hivatalos. A szebbnél szebb hímzett, horgolt
terítõkön túl, nagyon ötletes, mûvészi szinten készített díszek, felsõruházatok,
babaholmik gyönyörködtettek. A kellemes, jó hangulaton, csak a szakkör tag-
jainak kedvessége tett túl.

Hálás vagyok a meghívásért, azért, hogy közöttük lehettem. Köszönöm.

Mindig meglepõdök ha sorba veszem: Hihetetlenül sok mûvészlélek, és  hagyo-
mányõrzõ, különleges képességekkel megáldott ember él Lakiteleken. Nem
hiszem, hogy sok hasonló lélekszámú településnek van ilyen kincse. Talán
érdemes lenne nagyobb nyilvánosságot, nagyobb reklámot adni azoknak a szép-
ségeknek, amelyek az itt élõk keze közül kikerül, ami szellemi termékként, önál-
ló zeneként megjelenik. 

Beszélnem kell az ünnepeinkrõl! Megható és nagyon szép volt. 
Igaz december 24. a Kis Jézus születése. Ám hogy az intézményünkben élõ és

bejáró emberek számára szép legyen az ünnep, azért december 18-tól nagyon
sokat és nagyon sokan tettek. Õszinte hálával köszönjük mindannyiuk figyelmét,
jóságát, szeretetét és tiszteletét! 

– December 18-án a Lakiteleki Óvodások kedveskedtek mûsorral,
– December 19-én a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola felsõ-

tagozatosainak irodalmi szakkörének mûsorában gyönyörködhettek idõseink
(egy kedves hozzátartozó jóvoltából),

–  December 20-án délelõtt 10 órakor Szabó Tamás Lelkész Úr tartott
Istentiszteletet, és adott úrvacsorát.

-–  December 20-án 14 órakor Bagi Ferenc Plébános Úr moott Misét, gyóntatott
és áldoztatott intézményünkben (Rózsafüzér tagjainak segítségével, akik
süteménnyel is kedveskedtek.)

–  December 22-én Heinrich Gábor vezetésével a Hagyományõrzõ Egyesület
látogatott meg bennünket és mutattak be Betlehemi játékot.

–  December 23-án Dakó Hajnalka tanuló keresett fel bennünket, verset mon-
dott, saját verseibõl olvasott fel és beszélgetett a lakóinkkal.

–  December 25-én Verebélyi Bence és testvére zenei kívánságmûsorral ked-
veskedett lakóinknak. 

Nagyon sok Kedves Hozzátartozó nemcsak szerettének, hanem minden lakó-
nak hozott süteményt, mézeskalácsot, szaloncukrot. Csikós Mihály egy láda
naranccsal, mandarinnal szerzett örömet, Magyar Pékség 2009 Kft nagy meny-
nyiségû finom beiglivel, süteménnyel tette emlékezetesebbé az ünnepet, nem-
csak az intézményünkben élõknek, hiszen a területen, a külterületen élõknek is
jutott a finomságokból. Bodor Csilla is adománnyal gondolt a rászorulókra.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindannyiuknak. Köszönjük a csodás pil-
lanatokat, a gyönyörû, több napos ünnepet!  

Lezsák Sándor az Országgyûlés Alelnöke, képviselõnk az ünnepi személyre
szóló üzeneten, édességen túl feladatot is adott Lakóinknak, Intézményünknek: a
Népfõiskola által meghirdetett „Így látom a Szent Koronát“ címû rajzpályázat
pályamunkáiból 106-ot eljuttatott részünkre – a legjobb 10-nek, amit kiválasztunk
írjunk üzenetet, küldjünk valami szépet, emlékezeteset. Az Önkormányzat
(Felföldi Zoltán Polgármester Úr, és Madari Andor Alpolgármester Úr) jóvoltából
10 db Lakiteleki Naptárral tudtuk jutalmazni az általunk kiválasztott 10 legszebb
rajzot, majd a Tõserdõ Turisztikai Kft - Tornyi Gyula Ügyvezetõ jóvoltából a
pályázó gyermekek részére biztosítva, azok iskolái (felkészítõ tanárai) levelet
kaptak, felajánlva egy kedvezményes napot a fürdõben, a Tõserdõben, ha eset-
leg csoportos osztálykirándulással meglátogatnák a természeti szépségben
bõvelkedõ üdülõ  területünket. 

A Könyvtár (Vezetõje, Aranka) felajánlotta: Kiállítást készít a rajzokból. 
Érdemes ellátogatni majd a könyvtárba! Szép és elgondolkodtató rajzok, fest-

mények, alkotások, nemcsak Magyarországról, hanem határontúli kisgyermekek
munkáiból is állt: Romániából, Szerbiából, Szlovákiából is érkeztek pályamunkák.
Szép élmény volt, kedves ötlet. Köszönjük Alelnök Úrnak!

………………………………………………………………………………………
Kedves Olvasó! Szeretettel várom, várjuk az intézményünk jótékonysági

céllal rendezett, Falusi disznóvágással egybekötött FARSANGI BÁLJÁRA! 

2014. február 8-án szombaton 19 órai kezdettel 
a GONDOZÁSI KÖZPONTJAVÁRA  

F A R S A N G I  B Á L T RENDEZÜNK, 
melyre sok szeretettel hívjuk és várjuk!

Program: 19 órától 20 óra 30 percig M Û S O R lesz; 
ezt követõen fél 9-kor kezdõdik a B Á L!

T O M B O L A  és T Á M O G A T Ó J E G Y árusítás, sorsolás, amelynek
bevétele további rendezvények ünnepek megrendezéséhez kerül felhasználásra

az idõsek javára.
Mivel rendezvényünk kapcsolódik a falusi disznóvágáshoz, étkezési

lehetõség is lesz, mely 400.- Ft-os támogatójegy ellenében vehetõ igénybe.
Belépés: 2 db tombolajegy vásárlásával.

Bízva abban, hogy velünk tölti ezt az estét  s z e r e t e t t e l VÁRJUK!
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Kedves Lakitelekiek! 
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

Az idén már megmentettünk egy embert a kihûléstõl és éhezéstõl, mert
jelzést kaptunk!  Vajon hány ilyen lehet még a faluban? A környezetünkben?
Fontos, hogy figyeljük a szomszédainkat, az ismerõseinket, a tehetetlen idõ-
seket, de az ifjabb, elhagyatott, elhanyagolt, magára hagyott betegeket is!
Jelezzék az Idõsotthonban, az önkomárnyzatnál, vagy mondják el bármelyik
képviselõnek, ismerõsüknek, aki majd tovább adja! Ne féljenek! Életet menthet-
nek!  Mindnyájan felelõsek vagyunk! A humán bizottság nevében:     Czinege Edit

Az élet igazsága:
Azt mutatja meg, ahogyan azokkal
bánsz, akiktõl nem vársz semmit!



Kedves Olvasóink!

Mindannyiuknak áldott, vidám, örö-
mökben gazdag új esztendõt kívánunk!
Az esztendõ elsõ iskolai hírcsokrát 2013 decemberének
történéseivel kezdjük. Diákjaink Hollandiában jártak.
Élménybeszámolók a projekttalálkozóról:

„Nagyon szerencsés voltam, mert a Comenius pályázatnak
köszönhetõen egy iskolai csapattal kiutazhattam
Hollandiába. Nekem nagyon tetszett az amszterdami város-
nézés. Amikor megérkeztünk, elõször azon lepõdtem meg,
milyen sok bicikli volt: egy-egy középület elõtt több száz,
talán több ezer kerékpárt is láttunk. Aztán a várost átszelõ
csatornákon hajókáztunk. A csatornák az utak mellett vonul-
tak végig, így rácsodálkoztam, milyen szépek a házak. A
tulipánpiacon rengeteg virághagymát árultak, de a karácso-
nyi vásárban találtunk még sajtot, fapapucs alakú kulcs-
tartót, és még sok szép dolgot.“ Gulyás Dénes 5/b
„Mi egy négytagú családhoz kerültünk: az anyuka Linda,
az apuka Dick, a két fiú Koen és Tim lett a mi családunk
is néhány napra. Nagyon kedvesek voltak, szállítottak
minket, ebédet csomagoltak, programokat szerveztek, azt
is megkérdezték, mi legyen a vacsora. Az iskolában az
idõt Koen osztályában töltöttük, ahol szerda délelõtt meg-
néztük azokat a filmeket, amiket a WASTE projektben
résztvevõ országok készítettek környezetvédelmi prob-
lémáikról. Elõkerült az energiapazarlás, szemetelés, víz-
és levegõszennyezés, a szelektív hulladékgyûjtés. Szerda
délelõtt elsétáltunk a PAX Christi nevû középiskolába,
fizika és kémia órákra. Én elõször fizika órára mentem, és
az elektromossággal foglalkoztunk. Kémia órán külön-
bözõ vegyi anyagokat, pl. ecetet, ammóniát, szódát, stb.
színeztünk be egy úgynevezett ‘magic water’-rel. Nagyon
tetszett, hogy mindenki kísérletezhetett, és így maga
tapasztalhatta meg az eredményt: még egy öt Euróst is
égettünk. Ha alkoholos vízbe áztattuk, akkor nem égett el,
csak lángolt. Remélem, még egyszer eljutok Hollandiába,
mert nagyon jól éreztem magam és sok élménnyel
gazdagodtam.“                                         Csille Lajos 6/a

„Sok szép élményt szereztünk a programok alatt.
Ellátogattunk a Waal folyóhoz, mely hatalmas és gyönyörû
volt. Másnap egy szemétfeldolgozóba mentünk. Elképzel-
hetetlen mennyiségû hulladék volt ott. A válogatás után meg-
maradt szemetet ledarálták, kiszárították – óriási nagy gépek-
kel vitték elégetni, amit szintén megnézhettünk. Ebbõl ener-
giát termeltek. Még egy solymász bemutatót is láttunk: meg-
mutatták, hogy a madarakat hogyan használják fel a sirályok
és varjak távoltartására. Egy férfi elmondta angolul, hogyan
válogassuk szét a szemetet, illetve hogy õk hogyan ‘vará-
zsolják’ ujjá a hulladékot. Még biogázt is nyernek a komposzt-
ból.“ Kustár Csaba 5/a

„Egyik nap az iskolásokkal elindultunk a városba. Séta után
betértünk egy panzióba, mi gyerekek nem értettünk, hogy
miért. Továbbmenve beléptünk egy ajtón és elénk tárult
Druten legjobb helye a KIDS WORLD. Óriási ugráló várakat,
benti játszótereket pillantottunk meg, azonnal rohantunk
kipróbálni. … A mi családunk Joef és Eef a szülõk, Floor és
Joep 11 éves iker gyerekek voltak. A szülõk beszéltek angolul
és németül is. A gyerekek még csak keveset beszéltek nyel-
veket, de jól megértettük egymást. Nagyon örülök, hogy ilyen
kedves családhoz kerülhettünk Nórival.“ Kissebestyén Petra 5/a

„Kedd reggel, mikor az iskolába értünk, az udvaron már
hangosan szólt a zene, és sokan táncoltak. A holland
gyerekek a vendég gyerekekkel együtt várták a Mikulás
érkezését. Kis idõ múlva jelezték, hogy álljunk az iskola
melletti út szélére, mert hamarosan érkezik a Mikulás.

Elõször a Mikulás ‘Fekete Péterei’ érkeztek meg, akiknek
feketére van festve az arcuk, fekete göndör hajuk és színes
jelmezük van. A Comenius programban résztvevõ gyerekek
országainak zászlait hozták magukkal. Mögöttük, fehér póni
hátán közeledett a várva várt Mikulás. Piros süveg volt a
fején, közepén aranyszínû kereszttel. Mindenki tapssal
köszöntötte, majd a Mikulás üdvözölte a gyerekeket: a pro-
gramban résztvevõ gyerekek nyelvén is szólt pár mondatot. A
mûsor után bementünk az osztálytermekbe, ahol a székek
körbe voltak téve, a terem közepén pedig sok-sok ajándék
tornyosult. Minden gyerek egy társa által készített ajándékot
kapott.“ Faragó Nóra 6/a

„A druteni iskolában a tanítás fél kilenckor kezdõdik. Az
osztályokban csak interaktív táblák vannak. Az elsõ órán
mindenkinek be kellett mutatkoznia. Aztán a tanárnõ felírt egy
angol szót a táblára, amit mindenkinek a saját nyelvén kellett
leírni. Szerda reggel kézmûveskedtünk, én egy pénztárcát
készítettem üdítõs dobozból. Délután elmentünk egy szél-
malomba, ami még ma is mûködik. Ezen az estén egy záró
bulit rendeztek, ahol minden ország gyerekei elõadtak egy
mûsort. A magyar mûsorok mindenkinek elnyerték a tet-
szését, mert velünk táncoltak, tapsoltak és hangosan sikong-
tak.“ Tombácz Arnold 5/b

AZ ANYANYELVI HÉT EREDMÉNYEI:
Szövegértés – 5. évfolyam

I. helyezés Kustár Csaba 5. b
II. helyezés Kissebestyén Petra 5. b
III. helyezés Faragó Nikoletta 5. a

Heinrich Blanka 5. a
6. évfolyam

I. helyezés Németh Dorka 6. b
II. helyezés Csille  Lajos 6. a
III. helyezés          Németh Anna Bernadett 6. b

7. évfolyam
I. helyezés Szabó Mihály 7. a
II. helyezés Papp Kincsõ 7 .a
III. helyezés Dakó Bianka 7. a

8. évfolyam
I. helyezés Nagy Mihály 8. a
II. helyezés Dabis Brigitta 8. b
III. helyezés Tombácz Adél 8.b

Helyesírás – 5. évfolyam
I. helyezés Heinrich Blanka  5.a
II. helyezés Faragó Violetta 5.a
III. helyezés Kissebestyén Petra 5.b

6. évfolyam
I. helyezés Kökény Violetta 6.a

Simonyi Martina 6.a
II. helyezés Németh Anna Bernadett 6.b
III. helyezés Nagy Zsuzsanna Lilla 6.a

Pataki Noémi 6.a
7. évfolyam

I. helyezés Papp Kincsõ 7.a
II. helyezés Lakatos Lili Veronika 7.b
III. helyezés Antal Krisztián Ciprián 7.b

Horváth Letícia 7.a
Dakó Bianka Csilla 7.a

8. évfolyam
I. helyezés Tombácz Adél 8.b
II. helyezés Szecsõdi Dorina 8.a
III. helyezés Boros Eliza 8.a

Szûcs Bettina 8.b

Karácsony elõtt ötödik és hetedik osztályos hittano-
saink betlehemes játékkal járták a községet. Két nap alatt
tizenöt családhoz kopogtunk be, és adtuk hírül Krisztus
születését. A korán leszálló koromsötét éjszakában néptelen
dûlõutakon Kapásfaluba is kikerekeztünk. Mindenütt nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Köszönjük szépen a szíves
vendéglátást!

Decemberben ismét vendégeink voltak a kecskeméti
Corhidea kamarazenekar tagjai, akik a Turpinszky Balett
Iskola növendékeivel együtt Csajkovszkij Diótörõjének
keresztmetszetét mutatták be a nagyon érdeklõdõ és

figyelmes közönségnek. A koncertre háromszáz diákunk volt
hivatalos. Egy héttel késõbb, december 18-án zeneiskolásaink
karácsonyi koncertjén töltötték meg a mûvelõdési házat a
gyermekek, akik színvonalas, szép produkciókban
gyönyörködhettek. Nagyon jó volt látni, hogy milyen örömöt
szerzett az elõadóknak és a közönségnek is a szép muzsika.
Tapasztalhattuk, hogy értették és értékelték fellépõ társaikat,
nagy tapssal köszönték meg szereplésüket.

Hagyományos Pedagógus karácsonyunkon kevés híján
kicsinek bizonyult iskolánk ebédlõje. Jelenlegi és már
nyugdíjas kollégáink közel hetvenen jöttek össze. Nagy öröm
volt számunkra, hogy a 95. életévében járó Felföldiné Klári
néni is eljött hozzánk Kecskemétrõl. A gyermekek és a
pedagógus kórus mûsorát jóízû vacsora és még ízesebb
beszélgetés követte.

A 2014. esztendõ havat ugyan nem, de „árvizet“ hozott.
A padláson lévõ hatalmas tartályból és a technika tanterem
lyukas radiátorából is folyt a víz. Azóta is szinte minden nap
javítaniuk kell karbantartóinknak valamelyik teremben a
fûtõtesteket. Sajnos az is rendszeresen elõfordul, hogy két
vagy három lyuk is keletkezik egy-egy radiátoron. Csodál-
koznivaló nincs ezen, hisz harminc-negyven esztendõs
szerkezetekrõl van szó.
Január 21-én a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófa-
védelem és az ÁNTSZ ellenõrei jártak nálunk.
Felmérték, hogy katasztrófahelyzet esetén hány embert
lehetne elhelyezni az iskola tornatermében. Ellenõrizték
és rendben találták az épület tisztaságát, a dohányzás
elleni rendszabályok betartását is. 

Idén 25. alkalommal kerül sor a „Magyar kultúra napja“
megünneplésére. Nemzeti imánk, a Himnusz születését
különleges módon köszöntöttük. Csatlakoztunk az „Együtt
szaval a nemzet“ felhíváshoz. Január 22-én a világ minden
részén élõ magyar közösségekkel, hazai és külföldi magyar
iskolásokkal együtt mondtuk el a Himnuszt délelõtt 10 órakor.
Az internet segítségével Jordán Tamás színmûvész
vezényelte a versmondást. A ráhangolódást Szabados Zoltán
bábmûvész és színjátszó csoportja segítette a Himnuszról
szóló irodalmi összeállítás bemutatásával.

A tanév elsõ féléve január 17-én zárult. Nyolcadikosaink
18-án írták a központi felvételi dolgozatokat, a félévi
értesítõket pedig 24-én vették át a diákok. Az új órarend
szerint január 27-én kezdünk tanítani.

A Tölgyfa Sportegyesület Birkózó Szakosztályának hírei
Elsõ alkalommal rendezték meg a „GANODERMA-kupát“
Kiskunfélegyházán 2013. nov. 16-án. A jól sikerült rendez-
vényen 20 egyesület 170 indulója vett részt. Iskolánkat Bodri
Bence és Somodi Armand képviselte.
X. alkalommal rendezték meg Bócsán a Mikulás kupát. A
versenyen résztvevõ Mikulás csomagot adott a gyerekeknek.
A versenyen 14 egyesület 100 indulója vett részt.
Eredményeink: I. helyezett 63 kg-os súlycsoportban Kiss
Csaba 4.a; II. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Kabók
Tamás 2.b III.helyezett 28-kg-os súlycsoportban Bodri
Bence 3.c. Egyesületünk a Magyar Birkózó Szövetség
jóvoltából pályázat révén új birkózó szõnyeghez jutott. A 72
db 2x1 méteres szeletbõl 12x12 méteres felület állítható
össze. A szállításában Faragó Menyhért segítségét köszönjük!

ISKOLAI HÍREK
– szerkeszti: Olajos István igazgató
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Egyházközségi krónika 2013
Március 15-én tett állampolgársági esküt testvértelepülésünk és

testvéregyházközségünk négy tagja. Fejér Lajos atya, Czirják Mária,
Czirják Áron és Gál Ernõ Gyergyókilyénfalváról érkeztek Lakitelekre. Az
ünnep alkalmából székely zászlót ajándékoztak nekünk, melyet Lajos atya a
vasárnapi szentmisén áldott meg és adott át az egyházközségnek.  

Március 21- 22- 23-án a nagyböjti lelkigyakorlatot Ruskó Norbert bó-
csai plébános atya tartotta.

Április 20-án rendezték Kiskunfélegyházán az Egyházmegyei
Hittanversenyt, ahol a Lakiteleki hittanosok ismét jól szerepeltek.
Rozsnyói Réka 5-6. osztályos egyéniben 3. helyezett (7-bõl) Rozsnyói
Ákos 7-8. osztályos egyéniben 3. helyezett (5-bõl), Rozsnyói Katica
középiskolás egyéniben döntetlen elsõ hely után, Bábel Balázs érsek úr
szóbeli kérdéseit követõen elsõ helyezést ért el.

2013. május 11-én gyalogos zarándoklat Boldog Gizella tiszteletére
Boldog Gizella – Szent Imre – Szent István ereklyéit körbejárva, Nyárlõrinc –
Lakitelek – Szentkirály – Nyárlõrinc útvonalon.

Május 26.  Szentháromság vasárnapja, az elsõáldozás napja. Ezen a
napon 9 gyermek és 2 felnõtt vette magához elsõ alkalommal az
oltáriszentséget.

Június 9-én, templomunk búcsúján, a  nigériai származású Dr. Esiobu
Anayo Augustus nyárlõrinci plébános arra buzdított bennünket, hogy tek-
intsük  példaképeinknek a magyar szenteket.  

A június 30. és július 5. között Lakiteleken rendezett Szentjánosbogár
táborban az ország különböz? településeir?l 108, lakitelekrõl pedig 12 gyer-
mek vett részt. A messzir?l érkezetteket, 40 helyi család fogadta be, akiknél
szállást, reggelit és vacsorát kaptak.

Augusztus 20-án Csernák Pál címzetes apát, érseki tanácsos, nyu-
galmazott plébános mutatta be templomunkban az ünnepi szentmisét.
Prédikációjában Szent István király tanítói, nevelõi tevékenységét emelte ki.
Utalt a szeptemberben bevezetendõ hit- és erkölcstan oktatásra, amihez
szent királyunk közbenjárását kérte.

Augusztus 24-25-én  gyalogos éjszakai zarándoklat Szent István
tiszteletére a szentkirályi búcsúra Szent István – Szent Imre – Boldog Gizella
ereklyéit körbejárva, Szentkirály – Lakitelek – Nyárlõrinc – Szentkirály útvo-
nalon.

Augusztus 24-én, szombaton a Kárpát-medence hét, Szent Imre
herceg nevét viselõ településének képviselõi találkoztak a
Lakiteleki Népfõiskolán, vasárnap pedig részt vettek templomunkban
a szentmisén. Itt kötötték rá a településük nevét viselõ szalagot a
lakiteleki zászlóra, majd koszorút helyeztek el a plébánia elõtt lévõ
Szent Imre szobornál.

Szeptember 1. Iskolánk 1. és 5. osztályaiban megkezdõdött a hit-és
erkölcstan oktatása.

November 9-én  gyalogos zarándoklat 2013. Szent Imre tiszteletére
Szent Imre – Boldog Gizella – Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek – Nyárlõrinc – Szentkirály – Lakitelek útvonalon.

December 5-6-7én volt az adventi lelkigyakorlat, amelyet Szécsényi
Attila, a Kecskemét-Szentcsalád Plébánia káplánja tartott.

December 24-én a hittanos gyermekek pásztorjátékot adtak elõ a temp-
lomban Olajos István vezetésével.

December 25-én, karácsony napján, az ünnepi szentmise után egyház-
községünk férfitagjai fölelevenítették a regölés hagyományát.

December 29-én, Szent Család vasárnapján, a jubiláló házasok adtak
hálát Istennek az együtt töltött évekért.

Jelenet a hittanosok pásztorjátékából

A jubiláló házasok egy csoportja

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy egyházközségünk
különbözõ eseményeirõl több képet láthatnak  a

www.lakitelekiplebania.hu, valamint a 
www.magyarszentcsalad.hu honlapon.

Február 2-én, vasárnap van Urunk Bemutatásának ünnepe
(Gyertyaszentelõ Boldogasszony)

Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény elõír. Bemutatják
elsõszülött gyermeküket az Istennek. Simeon és Anna felismerik az Isten
küldöttét a gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a világ vilá-
gosságára mutatnak rá. 

Legyen egész évünk során világosságunk Jézus, 
kövessük szavát, éljük meg szeretetét!

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

„Mert ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül.“  ( Jakab 2,26.)
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R E F O R M Á T U S  É L E T  S Z E R K E S Z T I : Szabó Tamás lelkész

„Én azért úgy futok, mint aki elõtt nem bizonytalan a cél…“ (1Korinthus 9,27.)
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FUTÁS…

„Azután meglátott az õr egy másik futó embert is,
ezért lekiáltott az õr a kapuba, és ezt mondta: Jön egy
másik egyedül futó ember is! A király ezt mondta: Az
is örömhírt hoz. Majd ezt mondta az õr: Az elsõnek a
futását olyannak látom, mint ha Ahimaac Cádó fia
futna. Akkor ezt mondta a király: Jó ember õ, és jó hírt
hoz.“ (2Sámuel 18:26-27.)

A képen egy kanadai lúd fiókája látható futás
közben. Rendkívül ritka pillanat, amikor a kis
teremtés még tökéletesen nem ért földet és az
egész testhelyzete magáért beszél.

A futáson túl eszünkbe juttatja azt a szinte kife-
jezhetetlen kényes egyensúlyt, példát szolgáltatva
matematikusok, építészek, statikusok, egyéb
tudós emberek egész sorának. Az az érzék, amel-
lyel az Isten megáldotta a fényképészt, az maga a
tálentum. Gyakorlatlan figyelõ, ártatlan nézelõdõ
legfeljebb, csak egy sajátosan billegõ kis jószágot
lát benne, s talán azt is felismeri, vagy felismerni
véli, hogy kislibáról van szó. Csak kevesen tudják,
hogy ez a kisliba nem közönséges házi lúd
csemetéje, hanem egy kanadai lúd növendéke. S
azt is kevesen tudják, hogy a kanadai lúd elõször
Jakab király vadaskertjébe került Angliába az
1600-as években.

Itt nyílott lehetõség arra, hogy jól megfigyeljék a
madár életét és szokásait. Innen tudjuk azt, hogy a
költési idõszakban mindkét madárszülõ elveszíti
repülõtollait és egy idõre röpképtelenné válik. Nem
marad más hátra csak futás az életért. A fiókának
még nem nõttek ki a tollai, a szülõkrõl pedig az
Isten gondoskodott, hogy szorult helyzetben ne
hagyhassák faképnél fiókáikat. 

Tanulhatnának belõle a tudatosan karriert építõ,
(humánpolitikai) családmodellezõ fiataljaink. Nem
anyagi javak, nem képzelt és valós élethelyzetek,
nem elõre megtervezett, felépített életpályakép
bírja maradásra a szülõket gyermekeik mellett,
hanem maga Isten, ki úgy intézi a nagyok dolgát,
hogy a kicsik érdekében egy ideig ne szárnyalhas-
sanak a szülõk magasan.

Szentírásbeli idézetünk, Absolonnak, Dávid fiá-
nak vereségérõl és haláláról szól. Õ volt az a fiú,

aki fellázadt az apja ellen. Fogalmaink és fogal-
mazásaink szerint azt a helyzetet, amelyet kirob-
bantott, ma polgárháborúnak hívnák. Ennek a pol-
gárháborúnak a trónért, a hatalomért folyó harcnak
a végét jelentette Absolon sajátos halála és ezt a
hírt két gyorsfutár viszi el Dávidnak, aki
„Mahanaim várának külsõ és belsõ kapuja között“
várja a híradást. Az õrség minden újabb jelen-
tésével növekszik benne a bizonyosság, hogy jó
hírt fog kapni. A jó hír azonban relatív, azaz vi-
szonylagos. Jó hír egy nemzet számára, egy apa
számára, mint Dávid, tragédia.

Vessünk még egy pillantást a képre. Mert nem
csak futásról van szó. Nem csak élet-halál
kérdésérõl van szó. Hanem arról a már említett
egyensúlyról, arról a láthatatlan pontról, amelyben
még nem borult fel a fióka, noha minden mozog
körülötte, és õ maga is mozgásban van. Isten sajá-
tos módon gondoskodik arról, hogy teremtményei
ne fel (és kiboruljanak), hanem leboruljanak elõtte.

Krisztust követõ életünk úgyszintén állandó
mozgásban tart minket. Döntéseink, életvitelünk,
cselekedeteink sajátos jegyei alapján a minket
figyelõk felismerhetnek bennünket akár pályafutá-
sunk alapján is.  Isten Igéjével élõk azt a különös
tálentumot is megkapták az Ige mellé, hogy ezt a
láthatatlan egyensúlyt az Isten világa és a mi vilá-
gunk között, kézzel fogható módon odaéljék az
„õrök“ elé. 

Valami hasonlóról ír Pál apostol is, amikor az
efézusi gyülekezet véneitõl, elöljáróitól búcsúzik: 

„…de én, mindezekkel nem gondolok, sõt még
az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem
futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr
Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az
Isten kegyelmének evangéliumáról.“ (ApCsel
20,24)

Gönczõ Sándor
ny. református lelkész

Buzdítás a  2014-es esztendõre:

„Azért tehát mi is, 
akiket a bizonyságtevõknek íly nagy fellege 

vesz körül, 
félretéve minden akadályt és megkörnyékezõ bûnt, 
kitartással fussuk meg az elõttünk levõ kûzdõ tért. 

Nézzünk fel Jézusra,  a hit fejedelmére és 
beteljesítõjére, 

aki az elõtte levõ öröm helyett 
– a gyalázattal nem törõdve –  

keresztet szenvedett,  
s az Isten királyi székének jobbjára ült. 

Gondoljatok rá, 
aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a

bûnösöktõl, 

hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek“
/Zsidókhoz írt levél 12,1-2./

Füle Lajos:  FUTÁS

Fut a gyermek a labda után
Leszegzett fejjel, tûzpirosan,

Se lát, se hall, csak egyre rohan…
Guruló labda lett a világ,
Kergeti, ûzi, hajtja a vágy

Száz utcán, téren, ezer veszélyen,
Millió anyai kétségen át,

Gyönyörûszépen,
S balga-bután

Fut a gyermek a labda után…

Fut az ember az élet után…
Leszegzett fejjel ûzi magát,

Kincseit egyszer csakhogy elérje,
Kergeti vágya, hajtja a vére.
Kenyér gurul a labda elõtt,
Vagyon gurul a vágya elõtt,

Hírnév, dicsõség álma elõtt…
Rohan utánuk éveken át,

Száz utcán, téren,
Isteni bánaton, féltésen át,

Gyönyörûszépen
S balga-bután

Fut az ember az élet után…

Fut az Isten az ember után…
Mert mindent lát, tud, s szánja nagyon…

Ott fut az utcán, ott fut a téren,
Egész világon, sok ezer éven,

Sok mérhetetlen, megérthetetlen
keresztre írott szenvedésen át,

Hulló Igével,
Kiontott vérrel,

Viszonozhatatlan mély szerelmével
Fut az Isten az ember után…

„Engedd, hogy mint a nap futása  

Soha meg nem állapodik,

S bár felhõ jõ néha útjába  

De meg nem homályosodik;

Én is az igazság ösvényén  

Tántorodás nélkül menjek,

És a rút testiségnek kényén 

Soha csak meg se pihenjek“
(499. dicséret 3. verse)
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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR
GIMP Suli 2.

Számítógépes képszerkesztés

A GIMP szabadszoftver, képszerkesztõ program. A
GIMP tudja a képszerkesztõ programok feladatait - kép
átméretezése, fotók retusálása, képek kombinálása,
mentés különbözõ formátumban, szerkesztés, vágás,
képek kombinálása. Alkalmas mind amatõr, mind pedig
profi képszerkesztési feladatok elvégzésére.

Várjuk szeretettel képzésünkre
azokat a számítógépes fel-
használókat, akik szeretnék
megszerzett tudásukat
mélyíteni, magabiztosan alka-
lmazni és olyan újabb

lehetõségeket elsajátítani a GIMP képszerkesztõ pro-
gramban, amellyel megvalósíthatják kreatív ötleteiket. 

Helyszín: Népfõiskola Alapítvány, Szent István terem
Oktató: Anka Gyula
A tanfolyam idõpontja: 2014. február 1 – március 1. 

(Az elõadások 5 alkalommal, 
szombatonként 9.00-12.00 óráig tartanak.)

A képszerkesztõ tanfolyam tematikája:
* Alapmûveletek GIMP programmal (ismeretek felelevenítése)
* Réteg-transzformációk
* Mûveletek kijelöléssel 
* Szûrõk alkalmazása
* Görbék alkalmazása
* Montázs készítése

A tanfolyam költsége: Térítésmentes

Jelentkezés és további információ az alábbi
elérhetõségeken:Kis Márta Tel: +36 76/549-049

Látogass el hozzánk, hogy egyre több GIMP képsz-
erkesztõi ismerettel valósíthasd meg kreatív ötleteidet.

Várunk szeretettel!

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR
„NÉPI MESTERSÉGEK NYOMÁBAN“

AZ AGYAG REJTETT TITKAI

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat az
érdeklõdõket, akik kedvelik a természetes
anyagból készített tárgyakat, örömüket
lelik az alkotásban, és szívesen megis-
merkednének a korongozás nélküli agyagozás titkaival.

Helyszín: Népfõiskola Alapítvány – Széchenyi ház, Búvár terem
A résztvevõk

családias han-
gulatú kis-

közösségben
(maximum 10 fõ)

fedezhetik fel
együtt az agyag-

ban rejlõ kincseket, és formázhatják meg tárgyaikat. A
foglalkozásokon az alapanyagot mi biztosítjuk, és lehetõséget

nyújtunk az elkészített tárgyak kiégetésére, mázazására is.

A tanfolyam idõpontja: 2014. 02. 08. – 2014. 03.  08. 
A kézmûves foglalkozások 5 alkalommal, szombatonként
9.00-12.00 óráig tartanak.

Költsége: Térítésmentes
A tanfolyamot vezeti: Fürtös Natália keramikus

Jelentkezés és további információ az alábbi
elérhetõségeken: Kis Márta Tel: +36 76/549-049
Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu
Szeretettel hívjuk és várjuk kézmûves foglalkozásunkra!

Emigrációs hírek

A Népfõiskola Alapítvány Emigrációs
Gyûjteménye emigrációs könyvekkel
bõvült. A több hónapon keresztül úton lévõ
könyvcsomagok hajón érkeztek Auszt-
ráliából, Csapó Endre adományaként, fel-
dolgozásuk után a Népfõiskola Emigrációs
Könyvtárába kerülnek elhelyezésre.

Ezúton is köszönjük Csapó Endre
felajánlását!

Az 1921. november 11-én, Répcelakon született
Csapó Endre tíz évig – 1941-ig – Veszprémben
élt, ott végezte el a felsõkereskedelmi iskolát.
Könyvelõként dolgozott, majd jött a katonai szol-
gálat. Budapest ostrománál szovjet fogságba
esett. 1945 nyári szabadulása után ipar-
mûvészként és vendéglõsként igyekezett önálló
jövõt alakítani. Az egyre kilátástalanabb
helyzetbõl, 1948-ban, feleségével és pólyáskorú
fiával együtt elmenekült Magyarországról, s 1949
végén kivándorolt Ausztráliába. Elõször fizikai
munkából élt, majd 1954-tõl 1978-ig egy országos
vállalatnál üzemtervezõ rajzolóként, késõbb cso-
portvezetõként dolgozott. Élete ekkor újabb fordu-
latot vett, amelyrõl Sisa István: Õrtállás Nyugaton
címû könyvében így vall: „Ausztráliában a het-
venes években ötvenezer fõre becsült magyar
emigráció megérdemelte, hogy hetilapja legyen.
Ehhez nekem kellett meghozni az áldozatot,
mûszaki tisztviselõi állásomból korai nyugdíjba
vonulással elvállaltam egy országos terjesztésû
hetilap fõszerkesztõi feladatát.“ 

A fõszerkesztõ tudta, hogy mit vállal, hiszen
1964 óta alapító-szerkesztõje, tulajdonosa volt a
Sydneyben havonta megjelenõ Ausztráliai
Magyarságnak. Ezt az Ady János által 1976-ban
megvásárolt, akkor 18 éves melbourne-i hetilap-
pal a Magyar Élettel egyesítve, 1978-ban nemzeti
elkötelezettségû hetilapot hoztak létre. 

Csapó Endrének része volt a föderáció vala-
mennyi tagállamának magyar szervezeteit össze-
fogó Ausztráliai Magyar Szövetség létre-
hozásában, amelynek több alkalommal fõtitkárává
választották. Az egyre kiterjedtebben mûködõ
Szövetség országos terjesztésû fórumot kívánt. 

A Magyar Élet 1978-tól e szerepet is betölti, fõleg
a helyi szervezetek munkáját megjelenítõ
KRÓNIKA oldalak rendszeres publikálásával. 

Az elmúlt három évtized során 30-szor 50 újsá-
got, azaz 1500 lapszámot írtak, szedtek,
szerkesztettek, csomagoltak és küldtek szét a lap
korábban egyre gyarapodó, mintegy négy-ötezer
elõfizetõjének, illetve több mint tízezer olvasójá-
nak, akiket a kontinens egészérõl nyertek meg a
hetilap számára. 

Irdatlan távolságokat kell áthidalniuk, hogy a
több száz és ezer kilométerre élõ szórványt
összekössék!

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány kedvezményes
internetes tanfolyamot szervez nyugdíjasok részére

2014. február 24 - február 28-ig.
A kedvezményes internetes tanfolyam költsége: 20.000.-Ft/fõ
(szállás + napi háromszori étkezés és a tanfolyam költsége)
Fizetési módok: készpénz, bankkártya, SZÉP kártyát és
ERZSÉBET utalványt is elfogadunk

Szállás: 2 és 3 ágyas kollégiumi szobákban
Étkezés: A Népfõiskola Tisza Vendéglõjében
Az oktatás tematikája: * Internetes alapismeretek

* Szövegszerkesztés alapjai
* Táblázatkezelés alapjai
* Képszerkesztés alapjai

Helyi szabadidõs programlehetõségek: Népfõiskola (pihenõ
padok, irányjelzõk, szoborparkok, Szent István kápolna, állandó
kiállítások: Mindszenty József életútja, Emigráció a Hazáért, Kõ-
jurta), uszoda (este 18 óra után fél áron), kerékpárkölcsönzés...
Nyugdíjas uszodajegy 800 Ft
Nyugdíjas uszoda + szaunajegy 1100 Ft
Kerékpárkölcsönzés díja 800 Ft/túra
Érkezés: 2014. február 24-én hétfõn 8 órától, ebéd 12 órakor

Elsõ foglalkozás: hétfõn 14 órától a Szent István teremben
Távozás: 2014. február 28-án, pénteken ebéd után
A jelentkezés határideje: 2014. február 18. kedd 16 óra

A korlátozott férõhely miatt a pályázatokat a beérkezés
sorrendjében tudjuk elfogadni. Népfõiskola Alapítvány

PÁLYÁZATI ADATLAP 
„INTERNETES TANFOLYAM NYUGDÍJASOKNAK“

2014. február 24 - február 28.
Név: ......................................................................................
Lakcím:..................................................................................
Tel/:........................................................................................
Villámposta:……………………………...............................…
Speciális étkezési igény (vegetáriánus vagy valamilyen
érzékenység):…….....................................…………………..
A részvételi díjat érkezésemkor, a recepción fizetem.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a kitöltött jelentkezési
lap visszaküldésével mielõbb, de legkésõbb február 18-ig
jelezze! Amennyiben kérdése van, kérem, hívja munkatár-
sunkat, Molnár Arnoldot a 36-76-549-049-es telefonszámon.
Kelt:………………………               ………………………

aláírás

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES
VENDÉGEINKET, HOGY AZ 

USZODA január 28-án újra kinyit.
Változatlan áron várjuk a kikapcsolódni

vágyó vendégeinket!

INTERNETES TANFOLYAM NYUGDÍJASOKNAK
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra – 5. rész

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa –
segítségével folytatjuk a sorozatot. 

Herman Ottó Szikrában
Herman Ottó (részlet)

Van benne mindig géniusz            Nem kicsinyes torzsalkodó,
Még akkor is, ha bomlik,               Õ egy világra lázad,
Csak önmagához fogható,             Tán benne elkorázva él,
Másokhoz nem hasonlít.               Egy nagy késõbbi század.

(Kozma Andor 1893)

Az idei esztendõ Herman Ottó emlékéve! Halálának
századik évfordulóján emlékezzünk a tudós természetku-
tatóra, a néprajz, a régészet, és többek között a hazai õsem-
berkutatás megalapozójára, a polihisztorra!

A révbejutás

1835. június 26.-án Breznóbányán született Karl Otto
Herrmann néven. Szász szülõk gyermekeként magyarul csak
hétéves korában kezdett beszélni.  

1847 Kirurgus, felcser seborvos apját Alsóhámorba vezényelték, ezért családjával,
e Lillafüredhez közeli településre költözött.

1848 A miskolci Ágostonrendi középtanodában tanult. Innen „honvédnek” szökött,
tüzérségi ágyútisztogatónak akart állni. Ám a bátor, de vézna fiút hazaküldték.

1853 Bécsben géptant tanult, de ha tehette, a „Hofmuseum” természetrajzi
gyûjteményét         tanulmányozta. Itt érte tizenkét évre szóló katonai behívója. Öt
évre rá leszerelték.

1862 S ha már Kossuth katonája nem lehetett, részt vett a lengyel hazafiak
szabadságharcában. 

1863   Kõszegre költözött, ahol „fényírdát” nyitott, de a fotószalon nem sokáig
mûködött. Itt  kötött örök barátságot Chernel István ornitológussal. 

1864 – 1872. Kolozsvár – a tudós kutató évek kezdete    
Brassai Sámuel az „Erdélyi Muzeum-Egylet” igazgatója által kiírt „konzervátori”

állásra jelentkezett, amit egy kitömött albínó pacsirta bemutatásával meg is nyert.
Szinte a semmibõl felfejlesztette a múzeum állattani gyûjteményét, s írta
tudományos és ismeretterjesztõ cikkeit. 

1872 – 1914. A polihisztori élet – Fõbb mûvei:
Magyarország pókfaunája
A madarak hasznáról és káráról
A nagy õsfoglalkozások
A magyar halászat könyve
A magyar pásztorok nyelvkincse

1914. decemberében lovaskocsi elé lépett. Néhány napra rá 27-én tüdõgyulladás
vitte el.

Szikrában és Tõserdõben
Szikrai gyûjtõútjain a Muraközy család vendége volt. Koszttal, kvártéllyal, jó szóval
kínálták, s a házigazda Muraközy Imre a nagytekintélyû, szálfatermetû pusztabíró,
ha tehette, a Tiszához is elkísérte. Elõkészítette Herman Ottó találkozóit. Kocsist,
lovat biztosított. Beszélt a halászokkal, s az idõs, tapasztalt „vízenjárók” már várták
érkezését. A megjelenésében különc, nagyszakállú, kalapos tudóssal könnyû volt
az ismerkedés. „Hát cötkényt tösznek e az inára?” Kérdezte köszönés helyett. „Az
ott a piritty, az meg a guszakece.” folytatta. „Látom laptáros is volt mán kend!” Ha
új fogalmat tanult azt a következõ helyen már említette is.  Bizony csodálkoztak a
vízparti népek a „különös figura” hatalmas tárgyi tudásán! Még a szófukar halás-
zok is beszédesebbé váltak. Megkezdõdhetett a gyûjtõmunka. És Herman Ottó

fáradhatatlanul írt, jegyzetelt, rajzolt. A szikrai
Tisza-partról, de végig a Tiszáról sok-sok adat
és rajz került „A magyar halászat könyvé”-be.

Bár ez idõ tájt a halászok „õsfoglalkozását”
kutatta, a pásztorállásokat is felkereste. Ide
szintén a rendfenntartó pusztabíró
komendálásával érkezett. Célja a múzeum tár-
gyi, szokásbéli néprajzi gyûjteményének
bõvítése volt. Pénzt ajánlva, vagy „elkunyerál-
va” szerzett egyre többet. 

A fárasztó gyûjtõnap estélyén a cserény elõtt megpihent,
lókoponyán ülve figyelte a bográcsban rotyogó birkahúst,
hallgatta a juhász, gulyás, csikós „betyáros csínytevéseket”.
Az itt szerzett „kincseket” a „Magyar pásztorok nyelvkincse”
címû könyvében helyezte el. 

Megjegyzendõ, mikor Amerikából a filoxéra vidékünkre is
megérkezett úgy 1874 táján, arra is volt gondja, hogy Szikra
szõlõültetvényeinek tulajdonosait, így Muraközy Imrét és
gazdatársait a védekezés hasznos tanácsaival lássa el. Segítve a szikrai borter-
melés fellendülését. Megérdemelné, hogy utcát nevezzünk el róla!        Lisztes János

Széljegyzet...

Róna Péter (LMP-s) közgazdász szerint a magyar gazdaság vergõdésének elsõ
helyen álló oka a devizahitelezés bevezetése volt, melyért hét embert tesz
felelõssé: Járai Zsigmondot, Király Júliát, Simor Andrást, Gyurcsány Ferencet,
Bajnai Gordont, Oszkó Pétert és Felcsúti Pétert. Mindez abból a Schiffer
Andrásnak címzett levelébõl derül ki, amelyben bejelentette, hogy távozik az LMP
alapítványának élérõl és a magyar közéletbõl. Forrás: Origo.hu 2012. 11. 28.

„...A közgazdász úgy látja, életek százezrei mentek helyrehozhatatlanul tönkre, a fizetõ-
képes kereslet nagyon hosszú idõre megroppant, maga a bankrendszer mûködéskép-
telenné vált, kis- és középvállalatok tízezrei dõltek be, munkahelyek százezrei szûntek
meg, és a Magyar Nemzeti Bank elvesztette a monetáris folyamatokra gyakorolható
hatását egy hazug, csalárd termék bevezetése miatt.“... „Mert a devizahitel egyáltalán
nem hitel, hanem egy olyan befektetés a hitelfelvevõ részérõl, aminek az a lénye-
ge, hogy az összes, kivétel nélkül az összes profit a banké, az összes kockázat pe-
dig a hitelfelvevõé. Nem hitel azért az egyszerû okért, mert a hitel egy fix összeg-
ben felvett kölcsön, amit azonos fix összegben kell visszafizetni, a szerzõdésben
kijelölt és annak alapján mindkét fél számára kiszámítható kamattal együtt. De a
devizaadós nem tudhatja, hogy mennyit kell visszafizetni, mert a törlesztés egy olyan
ténytõl, az árfolyammozgástól függ, amihez semmi köze, hiszen õ forintot kapott és
forintban fizet“ –  magyarázta. Róna leírta, hogy 2006-tól kezdve kétségbeesetten
küzdött a devizahitelezés leállításáért, amiért meg is kapta a kókler minõsítést a
devizahitelezés megalkotóitól. „Kik voltak õk? Hát Járai Zsigmond, Király Júlia,
Simor András, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Oszkó Péter és Felcsúti
Péter“ –  sorolja a neveket. Szerinte Oszkó Péter és Felcsúti Péter dolgozta ki azt a
banki magatartási kódexet, ami végtelen cinizmussal nemhogy nem vetett véget,
hanem egyenesen szentesítette a devizahitelezést. ... Róna Péter szerint azok, akik
ezért a    „disznóságért“ személyesen felelõsek, több mint egymillió embert fosz-
tottak meg mindenüktõl. Azt pedig érthetetlennek tartja, hogy ezek az emberek
„képesek most magukat a jogállamiság nagy védõivé alakítani..."

Régi szép nevén
sárgyóka, leánykamadár,
szakállas cinke, kékbegy

az ifjú Herman Ottó

Pókjárat, részlet 
Herman Ottó naplójából

Az idõs Herman Ottó 
lillafüredi kertjében –

Búcsúfelvétel

Számadó gulyás

Vészhalász ül a kullogón
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Tánczos Katalin: „ AZ ÉN MIATYÁNKOM”
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha senkise,
Mikor sötét felhõ borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba – reményteljesen,
S fohászkodj: MI ATYÁNK! KI VAGY A MENNYEKBEN…

Mikor a magányod ijesztõen rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelõl forrong a „nagyvilág”
Mikor elnyomásban szenved az „igazság”
Mikor elszabadul a „Pokol” a Földre
Népek homlokára a „Káin” bélyege van sütve.
Óh „Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba: hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve…
Hisz a bajban nincs barát, ki veled törõdne,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba – hajtsd meg a homlokod…
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Mikor a kisember fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
És millió szegény a „nincstõl” hal éhen,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, sõt ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erõd,
Mikor lázad benned, hogy tagadd meg „Õt”…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram! Segíts, – S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S késõbb rádöbbentél, hogy kihasználtak!
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtõdnek:
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZÕKNEK!

Mikor a „nagyhatalmak” a békét megtárgyalják,
Mikor a BÉKE sehol – csak egymást gyilkolják!
Mikor a népeket vesztükbe hajtják
S kérded: Miért tûröd ezt?! MIATYÁNK!
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol!
Uram! Ments meg a kísértéstõl!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!

LAKITELEKI
NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETÉNEK

HÍREI 

Házasság Hete 2014. február 9-16. 

A házasság ajándék-Angliából indult ez a
kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén
minden évben egy hétig a házasság
fontosságára irányítja az emberek figyelmét.

A házasságban a felek megtapasztalhatják a
feltétel nélküli szeretet, a hûség és az õszinte
megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem
tökéletes társon keresztül. A házasságban egy
férfi és egy nõ saját elhatározásából kötelezi el
magát,  egymás bátorítására és védelmére
törekszik egész életében. Ilyen módon a
házasság felelõsségteljes, biztonságos és
meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul
szolgál életük minden más területén is.

A Házasság Hete alkalmából a Lakiteleki
Nagycsaládosok Egyesülete Szerelmi
3próbára hívja azokat a házaspárokat,
házasságra készülõ párokat, szerelmes-
párokat, akik az egymás iránti elkötelezõdést
komolyan gondolják.

A Szerelmi 3próbát 2014. február 14. és már-
cius 22. között lehet teljesíteni, szabadon válasz-
tott idõpontokban. A 3próba lezárásaként már-
cius 22-én 17.00-tól a Lakiteleki Petõfi Sándor

Mûvelõdési Házban élménybeszámoló estet tar-
tunk, ahol  a kitöltött útlevéllel részvevõ párok
között, egy gyertyafényes vacsorát sorsolunk ki.
A 3próbához tartozó útlevél és útmutató átvehetõ
Rózsáné Bõszén Ilonától a Polgármesteri
Hivatalban 2014. február 9. és 14. között, illetve a
harom-proba@freemail.hu e-mail címen is
kérhetõ. Bõvebb információ a
harom-proba@freemail.hu e-mail címen és a
következõ telefonszámokon:
30-312-09-08 Kwaysser Dominika és 
30-245-33-24 Hontiné Fazekas Brigitta

2014-ben ünnepeljük az ENSZ
Családév 20. évfordulóját 

Ezen alkalomból és a Házasság Hetéhez kap-
csolódva rajzpályázatot hirdetünk gyerekek
részére, kortól függetlenül:

CSALÁDBAN ÉLNI JÓ!
címmel

Arra kérünk benneteket osszátok meg velünk
a boldog családi élet 1-1 pillanatát. A/4-es lapon
bármilyen technikával dolgozhattok. Munkái-
tokat 2014. március 22-én 14.00-15.00 óra
között a Mûvelõdési Házban adhatjátok le.
Minden pályázót apró ajándékkal jutalmazunk.
Rajzaitokat a Házasság Hete alkalmából
meghirdetett Szerelmi 3próba élménybeszá-
moló estjéhez használjuk fel dekorációként.
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete.

Hontiné Fazekas Brigitta

UTÓHANG
S akkor szólt az Úr Jézus, kemény – szelíden:
Távozz Sátán! Szûnj vihar! BÉKE, SZERETET,
És csend legyen!
Miért féltek – ti kicsinyhitûek?
Bízzatok! Hiszen Én megígértem Nektek:
Pokoli hatalmak rajtatok erõt nem vesznek!
Hûséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
És a végsõkig VELETEK MARADOK!

Isten patikája

A méz-rõl, amit tudni kell!

w A mézben található hidrogénperoxid a fogszuvasodás
kórokozója ellen is hatásos? 
w Amíg a mézet vízzel felnem hígítják, erjedésnek sem
indulhat? 
w A  kristályosodó méznek a kémiai tulajdonságai semmit
sem változnak, ez csupán fizikai jelenség 
w A méz jó nyugtató és altató, segíti az ébrenlétbõl az alvó
állapotba való áthajlást. 
w Az ikrás méz apró szemcséivel jobban tisztítja a torkot,
mint a folyékony? 
w A méz nemcsak fertõtlenít, hanem tisztít is? 
w A folyékony mézet hígítatlanul eredményesen használ-
hatjuk nagyobb felületû horzsolt, zúzott sebek gyógyítására? 
w A mézzel borított felületet nem kell bekötözni! 
w A mézet hígítva a szem felszínes gyulladásaira, sérülé-
seire hatékonyan alkalmazhatjuk? 
w A méz egyes cukor-összetevõi gyorsan és átalakulás
nélkül felszívódnak? Ezért a méz az izomfáradtságot hamar
megszüntetheti, ugyanezért a terhességi vészes hányásban
szenvedõ nõk is fogyaszthatják. 
w A méz gyümölcscukrából nem lesz zsír, mert a májban
glikogénként raktározódik? 
w A méz szõlõcukrából nem lesz zsír, mert rövidesen elég az
izmokban? 
w A méz tejcukrából nem lesz zsír, mert azt a bél hasznos
mikroorganizmusai használják fel? 
w Egyes mézfajták a szervezet vízháztartását is befolyá-
solják? A méz a felesleges vizet kihajtja, ami egészséges
fogyáshoz vezet. 

A Nagycsaládosok
Országos Egyesü-
letének lakiteleki tag-
egyesülete, olyan
használaton kívüli nyaralót,
vikendházat, tanyát keres
Lakitelek bel- vagy külterületén,
vagy az üdülõterületen, amelyet
(fõleg) nyaranta más tagcsopor-
tok családjainak vendéglátására
tudna felhasználni.

Cserébe az ingatlant karban-
tartjuk, takarítjuk, a kertet gondoz-
zuk, és amikor nincs használatban,
akkor is figyelünk rá. Ha ilyen ingat-
lanja van, vagy tud olyan kallódó
házról, amelyet a jó cél érdekében
kölcsön tudna venni egy jóté-
konysági szervezet, akkor kérem
értesítsen.…..

Nagy József 0630/2199635
WWW.LNE.HU

nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu

„Új parancsot adok nektek: Szeres-
sétek egymást! Amint én szerettelek
benneteket, úgy szeressétek ti is
egymást. 
Arról tudják majd meg rólatok, hogy a
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt.“ János 13: 34-35.
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Akire büszkék vagyunk!

Szentirmay Tamásné az óvónõi pályán eltöltött
magas színvonalú, kiemelkedõ munka elismeré-
séül 2013-ban Brunszvik Teréz díjban részesült. 
A díj kiemelkedõ óvodapedagógiai munka elis-
merésére adományozott legmagasabb állami díj,
melyet  Pedagógus Nap alkalmából adnak át. 

Szentirmay Tamásné 1952-ben született Helvécián. 
Szakmai tanulmányait 1972-ben a Kecskeméti

Óvónõképzõ Intézetben kezdte. 1974-ben óvónõi
diplomát szerzett.  Diploma munkáját „A mese
szerepe az óvodás gyermek fejlõdésében“  témakörben
írta. 1989-ben intenzív képzés keretében alapdiplomáját
megújította. Záró dolgozatának témája a gyer-
mekvédelem volt. 

1974 augusztusától kezdett el dolgozni a Nyárlõrincen, az
akkori lakóhelyén, az általános iskolában nevelõként. Egy
évvel késõbb sokat tett azért, hogy az 1975-ben megnyitott
új óvodában a gyerekek otthonosan érezzék magukat.
Munkájával meghatározta Nyárlõrincen az óvodai nevelés
fejlõdését, és fejlesztését. 17 évig dolgozott ebben az
óvodában. Fiatal pályakezdõként jó kommunikációs
készségrõl, szociális érzékenységrõl tett tanúbizonyságot.
Gyermekvédelmi felelõsként évekig segítette a nyárlõrinci
családokat, és gyerekeket. Példamutató, dinamikus
személyiség, aki magával ragadó lelkesedéssel, meg-
gyõzõdéssel, szakmai szeretettel nevelte a rábízott gyer-
mekeket az óvodai élet szép és nemes világában.
Gyerekek sokaságának volt szeretett óvó nénije, akik
szeretettel veszik körbe még ma is, amikor Nyárlõrincre
látogat. A nevelõtestület aktív, kezdeményezõ tagja volt.
Önzetlenül segítette a fiatal óvónõk pályakezdését.  Nagyon
jó kapcsolatot ápol a mai napig azokkal a munkatársaival,
akikkel Nyárlõrincen dolgozott.

1992. augusztus 08-tól a lakiteleki óvoda nevelõ-
testületének kiváló óvodapedagógusa. Élen járt a Helyi
Óvodai Nevelési Program kidolgozásában, felülvizs-
gálatában és módosításában. Nevéhez fûzõdik a Játék,
Tanulás és az Inkluzív nevelés fejezetek kidolgozása.
Kezdetektõl Intézményi Minõségfejlesztési Munkacsoport
tagjaként elkötelezettje a partnerközpontú óvodai
mûködésnek, különösen a szülõk igényének és
elégedettségének mérésének.

A Közalkalmazotti Tanács elnökeként 1994 óta képviselte
az óvodai dolgozók érdekeit. Munkájával hatékonyan hoz-
zájárult az óvodavezetés sikeréhez.

Szakmai hozzáértésével erõsítette a báb, valamint gyer-
mektánc szakmai munkaközösségeket. Nagy igényes-
séggel képezte magát, továbbképzéseit gyakorlatra váltva
emelte óvodánk szakmai színvonalát. Fejlesztõpedagógia,
a Sindelar-Zsoldos program, AYRES módszer valamint a
Komplex Prevenciós program kiváló ismerõje.

2006-ban a gyermeki játéktevékenység területén mutatott
kiváló munkájáért óvodavezetõi dicséretben részesült.
Szentirmay Tamásné kiváló játszótársa a gyerekeknek.
Minden, amit a gyerekek felé közvetít, azt a szeretet, a
gyerekek elfogadása, bátorítása jellemez. Nyugodt,
kiegyensúlyozott és türelmes. A gyerekekkel mindig
igazságos, megfelelõ idõben, helyen és módon ad
lendületet a gyerekek játékának. Nagyfokú önállóságot
hagy a gyerekeknek a játék kiválasztásában, hagyja a
gyerekek ötleteinek áramlását, melyet saját ötleteivel is
gazdagít. A gyerekek nagyon szeretik és játékba hívják. A
csoportban lévõ magatartásproblémákat, konfliktusokat

nagyon jól kezelte. Játékvezetése kiegyensúlyozott, õ
maga is szeret játszani, szerepeket vállal, társasozik,
konstruál, épít a gyerekekkel. A játékidõ alatt a gyerekekrõl
fontos megfigyeléseket végezve tervezte pedagógiai
fejlesztõ munkáját. A játék adta fejlesztési lehetõségeket
kihasználta. A humora kiváló, gyerekek számára érthetõ.
Sok esetben észrevehetõ, hogy a gyerekek is gyakorolják
a humor jótékony hatását. 

2008-ban a mese, vers és dramatikus játék vezetése
területén elért kiváló eredményeiért kapott dicséretet. A
mesék elbûvölõen változatos, izgalmas és gazdag világát
nagyon jól ismeri, hiszen úgy tudja elõadni, hogy minden
gyermek õt figyeli. Szemével, kezével, mimikájával elvará-
zsolja a gyerekeket a mese gyönyörûséges világba.
Nagyon élvezetes, ahogy mesél szövegkönyv nélkül,
szabadon, jókedvûen. Együtt kacagnak vele a gyerekek a
vicces fordulatokon és egyszerre komorodnak el, amikor
izgalmasra fordul a mese. Nagyon jó a kapcsolata a
gyerekekkel. Kiváló nevelõ.

2010-ben a TÁMOP 3.1.4 számú, „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés- innovatív intézményekben.“
címû pályázat szakmai vezetõjeként, a nevelõtestület
javaslata alapján részesült nevelõtestületi dicséretben. A
projekt ideje alatt Szentirmay Tamásné lelkiismereten
segítette a projektmenedzsment tevékenységét. Folya-
matosan szervezte, koordinálta és segítette a bevezetõ
pedagógusok szakmai munkáját. Nagy gondot fordított a
projekt szakmai dokumentációjának vezetésére és ren-
dezésére. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a szakmai
tanácsadóval és mentorral. Tevékenységével elõsegítette,
hogy Lakiteleken megújuljon az óvodai nevelés. 

Nagyfokú szociális érzékenysége alapozza meg Óvodai
Integrációs neveléshez való elkötelezettségét. Kiválóan
nevelte és fejlesztette a sajátos nevelési igényû
gyerekeket. Szakmai életútja során nevelt látássérült,
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos és autisztikus
tünetekkel élõ kisgyereket. Nagy gondossággal járt el a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek
óvodai nevelése területén. Jó érzékkel törõdött a segítség-
re szoruló gyerekek szüleivel. Aktivitásával segítette az
óvoda szociális támogató rendszerének megvalósítását. 

Szívesen tanulták tõle a mesterséget a fõiskolás hall-
gatók, nagy odaadással tartott szakmai bemutatókat
óvónõknek, tanítóknak és szülõknek.

Emberi magatartása és szakmai felkészültsége,
lelkesedése, gyermekszeretete példaértékû.

Szentirmay Tamásné a mai óvodapedagógia
meghatározó személyisége, aki nevelõ-oktató munkájával,
tevékenységével nagymértékben hozzájárult Lakiteleken
az óvodai nevelés színvonalának emeléséhez. 2012.
december 14-tõl nyugdíjas. 

Õszinte szeretettel és tisztelettel kívánjuk, hogy derûsen
és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a
pihenés éveit.     Sütõ Lászlóné intézményvezetõ

Balázs 
„...csak az számít, amit másokért

teszünk.“
Makovecz Imre

Sokan voltunk Anka Balázs temetésén. Sokan,
és biztosan mindenkinek van emléke a Vele
történt találkozásokról, beszélgetésekrõl. Kérem,
bocsássák meg, hogy két élményemet
megosszak a Lakiteleki Újság olvasóival.

Már javában forrongot az ország, készülõdött
a remélt változás. Ekkor találkoztam és beszél-
hettem a még nem polgármester Balázzsal.
Nem volt gyûlölet,  nem volt fenyegetés, nem volt
bosszú lihegése. A munkáról, a tervekrõl,
célokról, technológiákról beszélt. Pedig akkor
már hemzsegtek a forradalmárok, feléledt a
háború utáni „partizán szindróma“. Õ nem csat-
lakozott az új bátrakhoz, Õ a megbékélésrõl,a
közösség építésérõl beszélt, mert egy település
élhetõségét a közösség határozza meg. Ennek
fontosságát hangsúlyozta a tervezett politikai
szerepvállalásakor is. 

A másik, Balázzsal kapcsolatos élményemet
az akkoriban még monopol helyzetben lévõ
Magyar Televízió hírmûsora adta, amelyben
Balázs nem volt személyesen jelen. Történt,
hogy az MDF gyõzelmével végzõdõ parlamenti
választások után, az önkormányzati választá-
sokon településünkön a fenti párt színeiben
Anka Balázs lett a polgármester. Na, több sem
kellet a liberálisok kezében lévõ médiának,
leszáguldottak Lakitelekre, be az elsõ „közin-
tézménybe“ (Sütõ kocsma) és rárontottak az
elsõ, útjukba esõ emberre, adott esetben az
azóta meghalt P. Józsi bácsira, hogyan gondol-
hatjuk, miféle emberek vagyunk, hogy kormány-
párti polgármestert választottunk. 

Ez a beleszólás jellemzi azóta is a hazai
liberálisokat, kik a fegyvernél is veszélyesebb és
hatásosabb fegyvert, a médiát kizárólag csak
saját hatalmi pozícióik megszerzésére, meg-
tartására használják. Kétségtelen tény, hogy a
rendszerváltásban óriási szerepe volt a tömeg-
médiának. Mivel az elsõ szabad választásokat
nem a liberálisok nyerték, bosszút lihegve ron-
tottak rá az Antall-kormányra. Láthattuk, megél-
hettük, hogyan taposta szét a média a gazdasá-
gi, végrehajtási és igazgatási hatalom teljes
hiányában kormányra jutott rendszerváltókat.
Láthattuk és megélhettük, hogy a liberálisok hát-
térországát, hadtáp bázisát jelentõ kalmárok
hogyan pusztították el a magyar ipart, magyar
mezõgazdaságot és ami jóvátehetetlen, a ma-
gyar kultúrát.

Ezek a támadások nem álltak meg a parla-
ment szintjén, minden, az ország mûködését
biztosító intézmény célkeresztbe került. Ilyen
körülmények között, ilyen légkörben kezdte meg
és végezte polgármesterségét Anka Balázs. Ez
a mocskolódó, folyamatos kampány kísérte
tevékenységét, igyekezett minden döntését
sárba húzni. Balázs ennek ellenére jó munkát
végzett, a falu és a közösségek építésében nem
tudták lehúzni. 

Isten adjon neki jó pihenést!             Moszos L.
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KKV-k
A hazai munkavállalók több mint hatvan százaléka dolgozik a

Kis és Közepes Vállalkozásoknál. Adott esetben nem KKV-s,
hanem még kisebb, mondhatni mikrovállalkozás vezetõje adta
a mondanivalót. „Igyekeznem kell, mert nemcsak magamért,
de hat- hét családért is felelõsséggel tartozom. Az én ered-
ménnyességemen múlik a munkavállalóim megélhetése.“

A vállalt felelelõsség. Valamikor, valaki mondta, hogy a kivált-
ságosoknak felelõssége van a nép felé. Nem kell kiváltságos-
nak lenni, a vállalható felelõsség mindenki lehetõsége. Az
idézett vállalkozó gondoskodik a munkavállalóiról. Ennek a
gondoskodásnak magával kell hoznia a munkavállalók
felelõsségvállalását. Ez a felelõsség a minõségi, lelkiismeretes
munkavégzésben kell, hogy megnyilvánuljon. A munkáltató
akkor tud eredményesen munkát, megrendelést szerezni, ha
azt a munkavállalói maradéktalan mennyiségben és minõség-
ben elvégzik. És tudjuk, a jó bornak nem kell cégér. Szintén
„közintézményben“ – kocsmában – társalogtak jó nevû,
köztiszteletben álló vállalkozók munkáról, munkavállalókról.
Sajnos nem dícsérõ szavakat hallotam. Általában mondható,
hígul a munkavállalói társadalom. Hígul és elégedetlenkedik.
Pedig nem ellenség a munkaadó, a KKV-k esetében sokszor
együtt dolgoznak, ismerik egymás búját, baját, láthatja a
munkavállaló, milyen nehéz munkát szerzni, még nehezebb
annak az ellentételét behajtani, tehát mindenkinek meg kell
tenni azt, amit rá bíztak, mindenkinek a maga helyén kell vál-
lalni a felelõsséget. 

Egy másik mikrovállalkozó mondta: a becsületet nagyon
könnyû elveszíteni, de nagyon nehéz visszaszerezni.

A becsület pedig megélhetést jelent.            Moszos László

EGYSÉGBEN A KÉTSÉG

Összeállt a Gyurcsányi nagy koalició, ami nem szól másról,
mint a hatalom mindenáron való megragadásáról.

Ennek van minden alárendelve, leginkább a választópolgár.
Ezzel kapcsolatban meginterjúvolták a Szanyi elvtársat is,

ami nem volt egyszerû dolog. 
Most nem mutogatott, mint a Parlamentben, csak utalt rá:
Tele van a ...m a hülye kérdésekkel, mondta a riporternek, 

a tõle megszokott választékos stílusban. 
Még azt is kifejtette, ezt az országot Õ is elkormányozná, 

úgy, mint a mostani miniszterelnök. 
Még szerencse, hogy ültem.

Tisztelt Szanyi Úr ! Ami a kormányzást illeti próbálkozzon 
inkább a Dakar rallyn, vagy a Hungaroringen.

A mutogatással kapcsolatban pedig javasolnék 
valami  meleg felvonulást, ahol kedvére mutogathat, 
lóbálhat, himbálhat, csak bennünket kíméljen meg 

nyilvános szerepléseitõl.
Kecskés Sándor

A családgondozó hírei
HASZNOS INFORMÁCIÓK:

Hitelhez kapcsolódó kedvezmények:
A bankok nem szívesen beszélnek a hitelekhez kapcso-
lódó kedvezményeikrõl. Pedig vannak ilyenek és ezekkel
több ezer forintot megspórolhatnak. Egy tipikus devizahite-
les ott vett fel anno hitelt, ahol a folyószámláját vezette, s
erre a számlára jön a fizetése is; ez esetben érdemes
rákérdezni, hogy milyen kedvezmények vehetõk igénybe.

Kiemelt ápolási díj: A szabályozás értelmében azok a
hozzátartozók kaphatnak kiemelt ellátást, akiknek gyer-
meke tartósan beteg, emellett állandó gondozásra szorul,
mert nem tud a lakásban önállóan közlekedni, étkezni,
tisztálkodni vagy öltözködni. A kiemelt ápolási díjra való
jogosultságot az a szakorvos igazolja, aki a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl szóló iga-
zolás kiállítására is jogosult. Felnõtteknél a kiemelt díj
akkor jár, ha az ápoltról a rehabilitációs hatóság megál-
lapítja, hogy egészségkárosodása jelentõs, s önellátásra
nem, vagy csak segítséggel képes. A kiemelt ápolási díjat
az illetékes járási hivatalnál kell igényelni. Az új ellátás a
rendes ápolási díj 180 százaléka, 53 100 forint. 

Megjelent a mi mennyi 2014-ben:
Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérmini-
mum) – A 2011. december 31-ét követõen megállapított
nyugdíjak, nyugdíjszerû ellátások minimuma –  A 2011.
december 31-ét követõen megállapított nyugdíjak,
nyugdíjszerû ellátások minimuma – Munkaadók (kifizetõk)
által fizetendõ közterhek –  Munkavállalók által fizetendõ
közterhek –  Egészségügyi szolgáltatási járulék –
Adósávok, adókedvezmények –  Pénzbeli társadalombiz-
tosítási ellátások és családtámogatások –  Szociális
ellátások –  Az egyszerûsített foglalkoztatás során történõ
munkavégzésre tekintettel fizetendõ közteher.

Ingyenes készpénzfelvétel: a havi kétszeri ingyenes
banki kész-pénzfelvétellel kapcsolatos jogszabályok –
2014. február 1-tõl havonta két alkalommal, összesen 150
000 Ft összegig  díj/költségmentesen vehetõ fel készpénz
egy, az ügyfél által megjelölt bankszámláról. Arról, hogy
mely bankszámláról kívánja igénybe venni a fogyasztó a
kedvezményt, a számlavezetõ bankjánál kell nyilatkoznia.
A vonatkozó jogszabály nem ír elõ tájékoztatási
kötelezettséget a kedvezménnyel kapcsolatban. A
fogyasztóknak kell a nyilatkozattételt kezdeményezni
annak érdekében, hogy a kedvezményt igénybe vehessék. 
A vonatkozó törvény értelmében díj/költségmentes
készpénzfelvételi kedvezmény – amennyiben 2014. január
20-ig számlavezetõ bankjánál írásbeli nyilatkozatot tesz –
2014. február 1-tõl vehetõ igénybe.  E dátumot követõen
amennyiben a nyilatkozatot adott hónap 20-áig megteszi, a
kedvezmény a következõ hónaptól igénybe vehetõ. 

Erzsébet- program pályázatok:
Fürdõbelépõ nyugdíjasok részére Erzsébet kártyán –
benyújtási határidõ 02. 15-ig; 
Szociális üdülési pályázat nyugdíjasok –  nagycsaládosok
–  fogyatékossággal élõk részére – benyújtás     02.28.-ig; 
Erzsébet-táborok közül a teljesség igénye nélkül – Cser-
KÉSZEN az életre; Nagycsaládosok  országos
Egyesületének tagjai számára; különbözõ sport táborok;
stb. – benyújtási határidõ – 014. március 20.

Interneten elérhetõek a részletes információk, igény
szerint szívesen nyújtok felvilágosítást.

Mindenkinek sok szerencsét kívánok az új évhez!

Tóth Sándor családgondozó

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
és a KÖNYVTÁRI

KÖZÖSSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY
köszönetét fejezi ki azon támogatóinak, 
akik 2013-ban személyi jövedelemadójuk

1%-át, a könyvtár és az alapítvány
részére felajánlották. A felajánlott 45.901
forintot folyóirat, könyv beszerzésre és

rendezvénytámogatásra fordítottuk.
Támogatásukat az idei évben is szívesen

fogadjuk, hogy Önöknek új könyveket
vásárolhassunk, rendezvényeket

szervezhessünk!
Adószámunk: 19552804-1-03

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa... 

Segítség!
Lakást vennék,

de nincs pénzem!

Senkit nem buzdítok
arra, hogy önerõ nélkül
gondolkozzon ingat-
lanvásárlásban.

Alapesetben minden lakásvásárlásnál szük-
séges minimálisan 20% önerõ, hiszen egy ma-
gánszemély tulajdonában lévõ ingatlanra jelzá-
logjogot max. a lakás értékének 80%-ig lehet be-
jegyezni, ezt törvény írja elõ. Ezen túl még a banki
szabályozással is szembe találjuk magunkat, ami
tovább csökkenti a felvehetõ hitelösszeget. A
vételáron felül pedig még a hitel induló költségeiv-
el is számolnunk kell, ki kell fizetnünk egy csomó
egyéb költséget is.

Mégis milyen lehetõségeink vannak?
Jó megoldás lehet a kiegészítõ fedezet bevo-

nása. Persze, az esetek zömében nem tudunk
még egy terhelhetõ ingatlant elõvarázsolni. Ha
mégis, akkor azonban abba is gondoljunk bele,
hogy az eladó ragaszkodni fog foglalóhoz, aminek
megszokott mértéke 10%. Adódnak még egyéb
költségek is, amiket meg kell fizetnünk, mint pl.
ügyvédi munkadíj, földhivatali bejegyzés, stb.

Ha még nem tettük meg, kezdjünk minél hama-
rabb félretenni lakáscéljaink megvalósítására.
Bármilyen megtakarítási formában gondolkoz-
hatunk, de a lakás célra a lakás takarékpénztári
szolgáltatások a legmegfelelõbbek. Nem feltétlenül
kell megvárnunk a megtakarítási idõszak lejártát
ahhoz, hogy pénzhez jussunk. Önerõ kie-
gészítésként a most megkötött lakás takarék-
pénztári szerzõdés terhére is kaphatunk ún.
elõhitelt. Ez azt jelenti, hogy már az elõtaka-
rékossági szerzõdés megkötésekor hitelhez jutunk,
aminek maximum összege 2 millió forint lehet.

Pl.: szeretnének házikót venni 2 millió forintért.
Ártól függetlenül önerõre feltétlenül szükség van.
Ilyen értékû ingatlanoknál további gondot okoz,
hogy eléri-e az ingatlan hitelbiztosítéki értéke (az
az érték, amit az ingatlan felértékelése során a
bank számára az értékbecslõ megállapít) a bank
által minimálisan nyújtható hitelt. Önnek önereje
továbbra sincs, viszont a jövedelme átlag feletti. A
lehetõ legjobb megoldásnak az Ön esetében a
személyi kölcsön bizonyult. 

Továbbra sem ajánljuk senkinek, hogy ingatlant
vegyen személyi kölcsönbõl. Viszont minden eset
egyedi. Önnek egy jó és stabil jövedelme van,
nincs egyéb hitele és alacsony értékû házat akar-
nak venni. Vagyis az Ön esetében ez optimális
megoldás lehet.

És a jövõ?
Mivel a személyi kölcsön jóval magasabb THM-

mel igényelhetõ, mint egy ingatlanfedezetes hitel,
ezért természetesen azt javasoltuk, hogy amint
megvan az ingatlan és már a földhivatal is beje-
gyezte a tulajdonjogukat, azonnal kezdjék el
megkeresni a számukra legmegfelelõbb jel-
záloghitelt és váltsák ki a személyi kölcsönt.
Természetesen a hitelkiváltásnak is vannak induló
költségei, ezért legyen körültekintõ és szerezze be
a lehetõ legtöbb információt.

Fehér Sára (Lakitelek) Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ
Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com



Lakodalmas hûtõ-
kocsi bérelhetõ. 

Tel.: 06-30/9-532-982 

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 

06-20/200-53-15.

Szeretet te l  vár ja  Önt  is   
ROZIKA KONYHÁJA!
J ó l  b e v á l t  k i f õ z d e ! !  

Helyben fogyasztásra, elvitelre (ételes-
ben), vagy becsomagolva – magyaros

ételekkel, házias ízekkel várják a
vendégeket!

Napi ajánlat, menü!
Re g g e l  6 - t ó l  h u r k a - ko l b á s z  i s

k a p h a t ó !

Nemes nyár tûzifa ELADÓ –
házhoz szállítva is!  
Ugyanitt 4 féle téli alma olc-
són eladaó!

Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.:
70/-323-72-69; ill. 06-30/270-
24-36.

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

Lakitelek, Kiss J. u. 14.
(Iskolával szemben)  

AKCIÓS AJÁNLATA

2014. FEBR. 1-JÉTÕL 10-IG.

Étolaj 1 l 329.- Ft

Disney gabonapelyhek 225 g/dob. 239.-Ft

Gazdi kutyaszalámi 1 kg       229.- Ft

Egri Bikavér 0,75 l                     469.- Ft

Vasárnap du. friss kenyér, pékáru, 
péksütemények!

Péntektõl vasárnapig friss
cukrászsütemények nagy választék-

ban kaphatók!
(Süteményekre, tortákra, elõrendelést

felveszünk.)

Nyitva: H – P:      6-tól 2000-ig
SZ – V:      7-tõl 2000 -ig

Miden hten újabb akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!!

A
BON-BON-
BONBON

K o v á c s  F e r e n c  v á l l a l :

–  s z o b a f e s t é s t  

–  m á z o l á s t  

–  t a p é t á z á s t  

–  h o m l o k z a t f e s t é s t

L a k i t e l e k ,  
Á r p á d  ú t  1 / a .

t e l . : 0 6 - 3 0 /
4 7 8 - 9 3 9 6

 

Angol és német nyelvû 
korrepetálást vállalok. 

Érd.: 06 30 964 3773

LAKITELEKI    ÚJSÁGjanuár 15

Lakitelek új építési területén 3000 m2-
es, közmûvesített, sarki telek eladó.

(Megosztható!) Tel.: 06- 20/9-78-73-72

Bútorozott szoba
Lakiteleken kiadó.

Érd.: 06-70/251-24-34.

– Köte lezõ fe le lõsségbiz tosí tás
– Casco ( je lentõs árkedvezménnyel! )
–  Lakásbiz tosí tás i  akc ió
– Megtakar í tások sa já t  -és lakáscél ra  

(á l lami  támogatással! )

Forduljon hozzám bizalommal!
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

0 6 / 3 0 / 6 3 6 - 52 0 2

Tárolásra is alkalmas
alma több minõségben

és fajtában eladó!

Értékesítési
ár mege-
gyezés sze-
rint, mennyi-
ségtõl füg-
gõen.

Érd.: 06-30/4125417

Eladó zab, búza, 
tritikálé; 

irányár: 6.000.- Ft/q

Kakasok eladók! 
Irányár: 3.000 Ft/db

Érd. :  06-20/259-75-69;  i l l.  
06-20/573-96-72

Értesítjük a tisztelt utasokat,
hogy a fotóboltban megszûnt a

buszbérlet-árusítás!
A VOLÁN

BUSZBÉRLETEK
néhány napon belül az

ANTOLÓGIA
KÖNYVESBOLTBAN

(pavilonsoron) megvásárolhatók!
Nyitva naponta:

730-tól 12 óráig; 14-tõl 1730-ig
A bolt szombaton délelõtt,

és vasárnap 10-ig 
nyitva van!

A FOTÓBOLT január 1-tõl a
Lakiteleki Újság

szerkesztõségeként üzemel! 
A  f o t ó b o l t i  t ev é ke n y s é g  

á t m e n e t i l e g  s z ü n e t e l !
SZOLGÁLTATÁSOK:

Hirdetésfelvétel
IGAZOLVÁNYKÉPET helyben továbbra

is készítünk!  
Online képrendelés, resturálás!

Óraelemcsere...

Az  új nyitva tartási idõ:
hétfõ és kedd: 14-tõl 17 óráig.

Más idõpontban kérem, szíveskedjék hívni:
06-70/583-3006 Köszönöm: CzE.

Takarmány TRITIKÁLÉ
eladó! 

Tel.: 30/4125417

Figyelem! A 2014-es naptárt a
következõ számban jelentetjük

meg – helyhiány miatt!

CSAPADÉK MENNYISÉGE ÉS MEGOSZLÁSA  Lakiteleken 2013-ban

Hónap           Csapadék mm       Csapadékos 
napok száma

január                75,6           16
február               72,5            8
március             135,7          12
április                 32,3            5
május                 97,3           14
június                 48,2           11
július                    3,0            1
augusztus           35,1            6
szeptember         33,7            8
október               26,6             3
november            56,0           11
december              0,4            1

Összesen:    616,4        96

A Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete nevében
szeretném megköszönni a segtségét: a Polgármesteri
Hivatalnak; Tóth Sándornak és feleségének, Balla Máriának a
fõzést; Andronov Anitának, a Jutka Boltnak, Pesti Józsefnek,
a Víg Bakternek, Sári Lászlónak, Magyar Istvánnénak, 
Szikora Máriának, Andinak és Erikának (Kínai bolt), a 
Bon-Bon-nak, Csillag Presszónak, Park ABC-nek, 
Autós Csárdának, Kökény Imrének, Gulyás Imrének,              
IT-Pavilonnak, Mokosné Mariannak, Lottózónak, 

Hentes boltnak és a vezetõjének, A Kéri Dohányboltnak, 
Szûcs Pálnak… és minden olyan segítõnek, 
aki a jelenlétével, munkájával segítette 
az egyesület sikerét! 

Köszönettel: Faragóné Anett (vezetõ)

Az 50 éves évi átlag:  517 mm
(1901-1950)
Az elsõ félévben:              461,6 mm
A második félévben:         154,8 mm

A vegetáció alatt: 238,7 mm
(04.15-10.15 között)
A nyugalmi idõben:              377,7 mm 
(01. 01-04. 14 és  10. 15-12. 31. között)

Az 50 éves átlagtól való eltérés: 99,4 mm

Hó vagy havasesõ 20 napon esett:    
169,4 mm

Köszönjük Bányai Antalnak a
mérést, az elemzést, a jelentést!



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Ó, HOGYNE, A FÕKÖNYVELÕ ÖTSZÁZEZER

FORINTOT ÉS EGY NERCBUNDÁT ÍGÉRT!“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Mikus Józsefné
(Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyem-akácfát nyert: Csorba Attiláné
(Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte: Dugár János.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) Egy teknõs
kispárnát nyert: Mák Bernadett (Gergelyné Kati felajánlását). A nyerte-
seknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek
befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést
nyert: Kelemen Gyuláné, Naszvadi József, Lovas István, Varga
Istvánné, Ádám Ibolya, Sváb-Kovács Sándorné.  Az újságelõfizetõket
regisztráljuk, nem kell bejönniük, csak a többi nyertesnek!

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A kiadásért felelõs. Lezsák Sándor. * 
Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  A szerkesztõség címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. ,Tel.: 76/548-040;  E-mail: czinege.edit@gmail.com *               

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  2014-ben * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal január

– Nem bírom tovább! A férjem úgy bánik velem, mint egy kutyával! – panaszolja sírva a
feleség a válóperes bíróságon.
– Talán veri önt? Vagy pórázon tartja? – kérdezi a bíró.
– ... A válszat a meghatározásban olvashatja.

Vízsz.: 1. A meghatározás elsõ része (z. b.: A, E, Ó, D, A). 14. Gyógyhatású forrázat.
15. Meleg ...; barátságos (tónusú, stílusú).16. Lopva szerez. 17. Eléri végleges (test)ma-
gasságát. 19. Stabilization Force, röviden. 20. Szurkoló öröme, vagy éppen bánata. 21.
Egy régi sláger szerint ilyen banán nincs a banánfán! 23. Beleegyezõ válasz. 25.
Nemzetközi, röviden. 26. Oersted, röviden. 27. Római 51-es. 29. Tüskés szántóföldi
gyomnövény. 31. Férfibecenév. 34. Egy-szerû, de alapvetõ. 36. ... Nielsen; dán színésznõ
(1881-1972). 38. Hasek-hõs, tábori pap (Otto). 39. Gurulóüléses sportcsónak. 40. További
mûködést nem engedélyezõ. 43. Egykori tömegmértékegység. 44. New ...; USA-beli
nagyváros. 46. Enyhe figyelmeztetés. 47. Liszttisztító eszköz. 49. Mezõföldi városban él.
51. Hofi ...; néhai színész, humorista. 53. Az ókor kezdete! 54. A szabadba. 55. Egyetlen
palánta. 57. Keletkezik. 59. Aprópénzt asztalról táskába kotor. 63. Intensive mode record-
ing (intenzív módú rögzítés a számítástechnikában), röviden. 65. Felirat lehet fagylaltot
kínáló táblán. 67. Irka. 68. Számadó juhász Mikszáth Kálmán Az a fekete folt címû no-
vellájában (Tamás). 69. Vonal, latinul. 71. Portugál kisasszony.

Függ.: 2. Csukó. 3. Áramszedõs városi jármû. 4. A legfeledékenyebb ember is fejben
tartja! 5. Postafiók, röviden. 6. Tamino szerelmese A varázsfuvolában. 7. Táplál. 8. Fatia
...; a Szegény gazdagok álarcos alakja. 9. Idegen elõtag: törpe-. 10. Megállóhely, rövi-
den. 11. Bilbao lakói. 12. Ajakos gyomnövény. 13. Szikora Róbert alapította zenekar. 14.
A meghatározás második része (z.b.: Y, F, T, N, Á). 18. Tõmondat része! 21. ...
házassága; Csiky Gergely társadalmi színjátéka. 22. Foghús. 24. Gambia sportjele. 26.
Autósiskolai alkalmazott. 28. Trójából való. 30. Olimpiai bajnok kenus (Tibor). 31.
Középérték. 32. Modellbõl lett francia színésznõ (Marie-José). 33. Becézett Salamon.
35. A „Balaton festõje“ (József). 37. Sinus, röviden. 41. Engedély, röviden. 42. Régiség, ma
már ritkán használt szóval. 45. Nyájat a rétre hajt. 48. Az USA-ban élõ kortárs költõ,
ûrkutató (Lóránt). 50. Magasodik, népiesen. 52. A valóságot híven tükrözõ. 56. Jegyet
lyukaszt. 58. Orvosi ...; lilás virágú gyógynövény. 59. A szobában. 60. Belsõ reform! 61.
Csukás István mesesárkánya. 62. Phnom ...; Kambodzsa fõvárosa. 64. Franciaország
Moselle megyéjének székhelye. 66. Levarrt hajtás ruhán. 68. Arany, olaszul és spanyolul.
70. Az Adige partjai! 72. Versbéli sóhaj.

Hajnalban kopognak egy mekkai
könyvesbolt ajtaján. A tulajdonos
álmosan nyitót.
– Mit akar?
– Jaj, Korán van?

Kvíz a televízióban:
– Tehát, Ön mindent tud a fociról?
– Igen.
– Jól van. Akkor árulja el nekünk, hogy
hány lyuk van a hálón...

A  varacskos kisdisznó találkozik az
erdõben a jó tündérrel, aki mondja:
– Mivel épp jó kedvem van, teljesítem
két kívánságodat.
– Csak kettõt? – durcáskodik a röfi.
Legyen már három, mindig annyi
szokott lenni!
– Rendben, legyen három! És mi a
másik kettõ?

Két óvodás beszélget:
– Én egy villanyvonatot kérek a szüli-
napomra. És te mit kérsz?
– Tampont.
– Az mi?
– Nem tudom, de lehet vele síelni,
teniszezni és úszni is.

Mi a különbség az izgalom és a
stressz között?
Az izgalom az, ha a feleséged terhes.
A stressz az, amikor a titkárnõd az.

A medve berúgott, mint állat, tántorog
haza. A nyuszika gondol egyet, elkap-
ja, és baromira megveri. Másnap
felébred a medvekoma, és persze
nem emlékszik semmire.
Összehívják az erdei közgyûlést,
kihallgatások. A medve mondja:
– Nem emlékszem semmire, csak kör-
vonalakat láttam, azt tudom, hogy a
fején ilyen két lengedezõ izé volt. Erre
a nyuszika suttogni kezd:
– NA CSIGA, SZORUL A HUROK!...

– Mi a hasonló a férfiban és a
parkolóhelyben?
–Mindegyik foglalt. Ha találsz egy
szabadot, az vagy kicsi, vagy fizetõs,
vagy rokkant...

– Honnan lehet tudni, hogy egy férfi
éppen a szexre gondol?
– Lélegzik.

– Miben hasonlít a hegyi pásztor és a
sziklamászó?
– Mindkettõ marhára vigyáz a hegyen!

A szõke nõ kifakad a férjének:
– Elegem van az egészbõl! Sosem
jössz haza idõben, éjszakára is
kimaradsz. Megcsalsz fûvel-fával!
Most már abban sem vagyok biztos,
hogy te vagy a gyerekeink apja!

– Képzeld, tegnap leestem a létráról!
–Nahát, és lett valami bajod?
– Nem, semmi. Képzeld, tegnap le-
estem a létráról!

– Milyen a számítógépes szép-
ségápolás?
– Átküldök neked egy kiló bájt!

Éjjel két óra van, és Nagyéknál csö-
rög a telefon:
– Itt Kiss a szomszédból. Szeretném
felhívni a figyelmét, hogy a kutyája
már több mint egy órája ugat. Tegyen
valamit, mert így nem lehet aludni! –
puff, le is csapja...
Másnap éjjel kettõkor Kisséknél cseng
a telefon:
– Itt Nagy beszél a szomszédból.
Szeretném közölni önnel, hogy ne-
künk nincs is kutyánk! – õ is lecsapja...

– Tudod mit mondott Mónika, mikor
megkértem a kezét?
– Nem.
– Honnan tudod?

Ne igyál, amikor vezetsz! Még
nekimész valaminek és kilöttyen a pia!

– Megõrizte feleséged azt a gyönyörû
lányos karcsúságát?
– Mi az, hogy megõrizte, megduplázta!

Orvos a fiatal férfihez:
– Ha nem hagyja abba a nõk hajku-
rászását, nem éri meg az év végét!
– Hogyhogy, doktor úr, hiszen nincs
semmi panaszom se!
– Az lehet, de az egyik nõ az én
feleségem...!

A fogorvosnál kérdezi a páciens,
mennyit fizet a foghúzásért. 
– Háromezret! – mondja az orvos.
– Még hogy ilyen sokat számít fel egy
pillanatnyi munkáért? – háborog a
beteg.
– Rendben, uram, ha akarja, húzha-
tom a fogát akár félórán keresztül is!

– Nagyon rendes az új apukám! – di-
csekszik Pistike Petinek, mire õ:
– Tudom, tavaly az án apukám volt!

Kutyadolog...

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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A Polgárõrség Lakitelek hírei

Január hónapban is az alaptevékenysé-
günket jelentõ járõrözõ (gépkocsival, gyalogosan, kerék-
párral és lóval), jelzõ szolgálatunkat végeztük. Ismét egy
temetésen segítettük a búcsúztatásra érkezõk és az
onnan távozók biztonságos közlekedését, ügyeltünk a
parkoló gépkocsik biztonságára. Anka Balázs volt pol-
gármesterünk temetésének biztonságos lebonyolítá-
sában Ágoston Györgyné, Benkovics Gyöngyi, id. Belicza
András, ifj. Madari István, id. Salánki Imre, Szabó József,ifj.
Szekeres János, Szóráth Miklós polgárõreinkkel együtt
vettünk részt. Köszönet a rendkívüli szolgálatért.

A napokban érkezett jelzés, hogy ismét megjelentek
településünkön az esõcsatorna cserével tévedésbe ejtõ
csalók, trükkös tolvajok, akik elsõ sorban idõseket
próbálnak átverni, megkárosítani! Kérünk mindenkit,
hogy tartsák zárva kapuikat, így Önök tudják megválo-
gatni, hogy kit engednek be magukhoz! Ne dõljenek be
annak a trükknek, hogy a csatornacserét a helyi vál-
lalkozó megbízásából, nagyon olcsón végzik el.
Amennyiben nem rendelték meg elõre, illetve nem biz-
tosak abban, hogy esetleg gyermekük akarja meglepni
Önöket azzal, hogy megrendelték a szolgáltatást, ne
engedjék be az idegeneket, telefonon hívjanak segít-

séget. Kérjük, a szomszédok is figyeljenek egymásra,
hiszen ezek a trükkös tolvajok, csalók a legtöbb esetben
egyedül álló, idõs áldozatokat szemelnek ki maguknak.
Amennyiben több idegent látnak a szomszéd vagy
ismerõs kapuja elõtt kérdezzék meg, hogy szüksége van-
e ismerõsüknek segítségre, illetve hívják a rendõrséget, a
polgárõrséget. Fontos, hogy jegyezzék fel milyen
színû, típusú jármûvel közlekednek a trükkös csalók,
illetve írják fel a gépjármû rendszámát. Ezekkel az
információkkal nagyban segíthetik a rendõrség munkáját.

Mégiscsak itt a kemény té! Kérünk minden lakiteleki
lakost, hogy a téli hideg beköszöntével figyeljen szom-
szédjaira, segítségre szoruló ismerõseire, lehetõsége
szerint segítse a rászorulókat vagy jelezze az önkor-
mányzat, a polgárõrség felé ki szorult segítségre.

Továbbra is nagyon sok kerékpáros közlekedik kivilágí-
tatlanul, saját és mások testi épségét, életét veszélyeztetve!
A korai sötétedésre tekintettel ismételten kérünk minden
kerékpárost, hogy kerékpárját szerelje fel az elõírásoknak
megfelelõ világítással, fényvisszaverõ prizmákkal. 

A fûtési szezon beköszöntével az illegális fakitermelés
is megjelent a külterületeken. A (lovas)polgárõrség a
rendõrséggel együttmûködve továbbra is fokozott figyel-
met fordít ennek a jelenségnek a visszaszorítására.

Madari Róbert elnök

VOLÁN aubuszjáratok indulnak Lakitelek autóbuszállomásról (Községháza mellõl)
Érvényes 2013. december 15-tõl A gyermeki képzelet

nem ismer határokat
A cím lehet, hogy egy kissé sommás kijelentés,

de egyáltalán nem kell messzire menni, hogy
valóságtartalmát tekintve ékes bizonyítékokra
leljünk. 

Pont elegendõ csak bekukkantani a lakiteleki
általános iskola osztálytermeibe, amelyekben
számos igen érdekes alkotásra csodálkozhatunk
rá. Nem is elsõsorban a „mûvészi kivitelezésre“,
hanem a felhasznált alapanyagok széles
tárházára, olyan kellékekre, amelyekkel bár
naponta találkozunk a háztartásokban, nem
jellemzõ, hogy „új életre“ kelnek miután betöltöt-
ték funkciójukat. Márpedig pont az a varázslatos
az iskola diákjai által készített használati- vagy
éppen dísztárgyakban, hogy az „alapanyagok“
eredeti funkcióival még csak érintõlegesen sinc-
senek kapcsolatban, valóban az igencsak színes
képzelet szüleményei. Mert valljuk be, hogy
például az alumínium sörös vagy üdítõs dobozok
nyitófülei, funkciójukon túl, nem éppen valami
csodás apróságok. Ám némi kézügyességgel, és
egy fogó segítségével egy modern karkötõ „lánc-
szemeiként“ már egészen más megvilágításba
kerülnek: az egyéni öltözködésre amúgy is foko-
zottan nyitott életkorban sajátos kiegészítõi lehet-
nek a „szerkónak“.   

De ha már a nyitófültõl megszabadítottuk a
dobozt, a többi részének sem kell feltétlenül a
(szelektív) hulladékgyûjtõben végeznie: némi
„vagdosás“ után egészen egyedi mécsestartókká
„fonhatják“ az ügyes kezek, amelyekbõl – az
alkotások sokaságát látva – akad bõven. Se szeri,
se száma a mûanyag flakonokból készült
„mûveknek“:) a repülõgéptõl kezdve a meseil-
l u s z t r á c i ó
k isma lacán
át, az össze-
zipzározható
p r a k t i k u s
í r ó e s z k ö z -
tartóig akad
m i n d e n f é le
érdekes dolog. A tojástartó egyes részeibõl pil-
lanatok alatt lesznek egzotikus állatfigurák, a wc-
papír gurigákból fatörzsek, kartondobozból
akváriumutánzat, konzervdobozból dizájnos toll-
tartó, kockasajt dobozából csecsebecse tároló. S
miközben játék az alkotás folyamata, nem egy
esetben újabb játékok kelléke az elkészült
alkotás is, maguk az alkotók megismerkednek
számos anyag tulajdonságaival, alakítható-
ságukkal, az ehhez szükséges szerszámok
használatával, és nem utolsó sorban elkezdenek
másképp viszonyulni az õket a hétköznapokban
körbevevõ tárgyakhoz: ráébrednek, hogy mennyi
minden hasznosítható újra és másképpen, mint
eredeti funkciójukban. 

És ki tudja? 
Lehet, hogy ott ülnek a padokban azok a nebulók

is, akik felnõtt korukban majd eredeti ötletekkel
tudnak válaszokat adni, megoldásokat találni a
változó világ újabb és újabb kihívásaira. Az
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 ) címû
programnak nem titkoltan, talán ez is a célja.

A kiemelt járatokon kiegészítõ jegy váltása szükséges!

M 17:10-kor a túloldalról indul a busz!

ELÕZETES: A NÕBIZOTTSÁG
szeretettel hívja és várja
Lakitelek
lakosságát 2014.
március 8-án
NÕNAPI BÁLRA. 
Részletek a következõ számban.
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Mintamenza-program és korszerûsítés a Laki-Konyha Kft-nél
Változtatás mellett döntött a Laki-konyha Kft ügyvezetõ-

je Tóthné Balla Mária, amikor 2012. január 1-én átvette a
konyha vezetését. Beszámolójában beszél az elmúlt két
év munkájáról és eredményeirõl, valamint a tervekrõl:

A 2012-es év több gyors, látványos, kisköltségigényû
változtatásról és a csapat építésrõl, erõsítésrõl szólt.
Igyekeztünk minden rendezvényen ott lenni, hogy megis-
merjenek bennünket és minél nagyobb körben kiter-
jesszük tevékenységünket. Nagy hangsúlyt fektettünk a
közétkeztetésen kívüli vendéglátásra pld: hideg és sül-

testálak rendelésre való készítése, rendezvényi étkeztetés, kitelepülés, házhoz szállítás. Az elsõ pillanattól
kezdve törekedtem az egészséges táplálkozás fontosságának megismertetésére Ebben az évben vállaltuk fel, a
Gondozási Központ bentlakóinak hétvégi illetve ünnepnapokon történõ ellátását is. Nagy szépszerûségnek
örvend hétrõl hétre a sütemény akció. 2012-13-as tanévben bekapcsolódtunk az iskolatej programba, amit kiter-
jesztettünk az óvodásokra is Napról napra éreztem, hogy igény volt a változtatásokra és a szemléletváltásra. A
2012-es évet hetedmagammal vállaltuk és csináltuk végig
nagyon nehéz munkakörülmények mellett. Tagadhatatlanul
nagyon nehéz volt, de a befektetett munka meghozta ered-
ményét és 2013-ban már nagyobbat is álmodhattunk. 

A 2013-as év célkitûzése a már elindított tevékenységek
tökéletesítéseés kiterjesztése a környezõ településekre.
Ennek köszönhetõen már ott voltunk Tiszaalpáron,
Tiszakécskén, Szentkirályon és Nyárlõrincen is különbözõ
civilszervezetek rendezvényein.

Fontos feladatnak tartottam a munkakörülmények javítását
és az épület állagának megõrzését szolgáló páraelszívó berendezés beszerelését. Ez a fejlesztés az év végére
valósult meg és eredményes munkánknak köszönhetõen a Kft saját nyereségébõl finanszíroztuk. 

Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevõ vállalkozónak, hogy rugalmasan álltak az ügy mellé és
velünk együtt törekedtek arra, hogy a szelési munka minél kisebb mértékben zavarja a vendégek és az
intézmények kiszolgálását. A konyha fejlesztése ezzel,kb. 80%-ban teljesült, hátra van még a régi fõzõüstök
cseréje, ezzel az adagszám növelhetõsége a cél.

Nyáron a Grill terasz üzemeltetése új és teljesen új típusú feladat volt. A lehetõségekhez képest és az idõjárás
viszontagságait tudomásul véve igyekeztünk megoldani és eredményessé tenni ezt a tevékenységet. A végelszá-
molás egyértelmû pozitív eredményt hozott, amihez hozzájárult a Járási Munkaügyi Központtal való kapcsolat-
felvétel. A Grill terasz üzemeltetéséhez szükséges munkavállalókat sikerült az általuk támogatott álláskeresõkbõl
feltölteni. A munkaügyi központ munkatársai mindig türelmesen és segítõkészen álltak az ügy mellé, köszönjük!
Olyan munkavállalókat sikerült kipróbálni, akikkel a jövõben is számolok, és kiérdemelték, hogy a csapatunk tag-
jai lehessenek. Napról napra növekvõ megrendelések és az új vállalások (tortakészítés és a menü utáni
cukrászsütemény helyben sütése) szükségessé tették a létszámbõvítést. Jelenleg 11 fõvel látjuk el a napi felada-
tokat. Egy jól felkészült, lelkes és lendületes csapat vezetõje lehetek és erre nagyon büszke vagyok.

2013 végén elkezdtem megszervezni a mintamenza programhoz való csatlakozásunkat. 
Menzaprogramot indított az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai

Szövetség. Az egész országból várják azon konyhák, önkormányzatok jelentkezését, amelyek
elkötelezettek az egészséges táplálkozás és a közétkeztetés megújítása iránt, valamint aktívan részt
kívánnak venni egy korszerû gyermekétkeztetés kialakításában.

A program célja az is, hogy felmérésre kerüljön, hogy a jelenlegi közétkeztetésre fordított normatív támogatás
mennyiben elégséges egy egészséges étrend kialakítására, és ennek tükrében, ha szükséges, változtatásokat
javasoljon a döntéshozóknak.

„A közétkeztetésnek kettõs feladata van a népegészségügy javításában. Egyrészt ki kell elégíteni a
különbözõ csoportok élettani igényeit, és kedvezõen befolyásolni az ellátottak táplálkozási szokásait.“

Úgy gondolom ezek olyan célkitûzések, amiben érdemes részt venni és ezekért szûkebb környezetünkben is
lépéseket tenni. A két éves tevékenységünknek köszönhetõen már nem sok változtatásra lesz szükség a pro-
gramban foglaltaknak való megfelelésnek, hiszen kezdetektõl dietetikus segítségét igénybe véve törekszemaz
egészséges táplálkozás irányelveit szem elõtt tartani. Nem könnyû feladat, hiszen errõl nagyon megoszlanak a
vélemények. Sokan örülnek az új alapanyagok bevezetésének (hajdina, köles, árpagyöngy, csicseriborsó, teljes
kiõrlésû termékek, stb.), de sokan idegenkednek ezek fogyasztásától. A programban való részvétel ebben is
segítséget tud nyújtani oktatással, elõadásokkal, tájékoztatásokkal. Arra kérek minden szülõt, nevelõt, hogy
legyenek nyitottak ezekre a változásokra a gyerekek jövõje érdekében. A gyerekek elsõ számú példaképe a szülõ
és minden szülõnek a gyermeke egészsége a legfontosabb. Ennek egyik alap pillére a helyes táplálkozás. Annak
érdekében csatlakozunk ehhez a programhoz, hogy ebben még szakszerûbben tudjunk segíteni. A jövõ
nemzedék egészsége, közös felelõsség ennek érdekében összefogásra kérek mindenkit! Nehéz feladat, de
együtt sikerülni fog. Ehhez kívánok türelmet, erõt, kitartást és sok sikert.                                                        

Tóthné Balla Mária ügyvezetõ 

TÁJÉKOZTATÓ!  ÉRTESÍTJÜK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY A  2014-ES ÉVBEN, SEM AZ INTÉZMÉNYI, SEM
AZ ELÕFIZETÕI ÉTKEZTETÉSBEN NEM ALKALMAZUNK ÁREMELÉST.  A SZOLGÁLTATÁSAINKAT VÁLTOZATLAN

MINÕSÉGBEN, MENNYISÉGBEN ÉS ÁRON BIZTOSÍTJUK AZ AZT IGÉNYBEVEVÕK SZÁMÁRA!

Ellestük, csináljuk!
Az emberi fajra – saját legnagyobb szerencséjére – mindig is
jellemzõ volt, hogy az õt körülvevõ környezet történéseit, törvény-
szerûségeit megfigyelje, magáévá tegye, és azok folyománya-
ként a saját életminõségét javító tapasztalatokat használja is.
Ugyan nem éppen mai keletû megfigyelés, de ma-napság ismét
egyre inkább tudatosodik a környezetükre odafigyelõk körében,
hogy a talajba visszajutott szerves anyagok némi átalakulás után
olyan termõréteget képeznek, amelynek igencsak jótékony
hatása van a növények következõ hajtásainak fejlõdésére. 
A komposztálással – ami tulajdonképpen egy olyan biológiai
folyamat, amelynek révén az a bizonyos „táptalaj“, a humusz jön
létre – mintegy magunk is besegítünk a természet örök kör-
forgásába, aminek eredményeként újra és újra friss zöldségek,
zamatos gyümölcsök teremnek, árnyat adó bodros fák, szép-
séges virágok fejlõdnek a ház körül, a kisebb-na-gyobb kertek-
ben. Ehhez ráadásul nem kellenek különösebb beruházások,
egy-két négyzetméter elkerített terület a kertben, és egy kis
tudatos odafigyelés a háztartásban és a ház körül keletkezõ hul-
ladék „eltüntetésekor“. A komposztálásra ugyanis alkalmas a bár-
mely anyagból készült szellõzõ, ládaszerû tároló, aminek elsõd-
leges funkciója mindössze annyi, hogy a belekerült szerves hul-
ladékot egyben és némiképp természetes nedvességben tartsa. 
Ezek éppúgy elkészíthetõk házilag, mint ahogy be is szerezhetõk
a különbözõ kerti eszközöket árusító boltokban. A megtapasztalt
keletkezõ hulladékmennyiség függvényében érdemes a
méretüket meghatározni (kiskertekben leginkább 1-2 köbméter),
s egy-egy komposztáló elkészülte után már csak arra kell odafi-
gyelni, hogy mi is kerülhet igazából bele. Jellemzõen a lehullott
falevelek, apróbb ágak, az elfogyasztott vagy elhullott gyümölcsök
maradványai, a fõzéskor keletkezõ növényi eredetû konyhai hul-
ladék, a száraz tojáshéj, az elvirágzott növények maradványai, a
sövények nyesedékei, a frissen vágott fû, széna vagy szalma. 
Éppenséggel még olyasmi is, amit talán elsõre nem is gondol-
nánk: a kávézacc, a tisztán fatüzelésbõl származó hamu, ma-
dártollak, istálló- vagy baromfitrágya. A humusszá „érõ“ kom-
posztot teríthetjük aztán a tavasz közeledtével a kerti növé-nyek
termõterületére, de akár virágcserepekbe is. Talán nem meglepõ
módon a komposztálás még némi spórolást is jelenthet: a sok-
sok szerves hulladék nélkül elegendõek a kisebb szeméttároló
edények, amelyek elszállítása természetesen kevesebbe kerül. A
komposztálás egyszerû és hasznos tevékenység, épp ezért már
gyermekkorban is érdemes megismerni egyes lépéseit, a vele
való foglalatosságot. 
A lakiteleki általános iskolában ennek szellemében készítettek az
udvaron komposztálót, és az „Iskolazöldítés és kapcsolódó
szemléletformálás Lakiteleken“ (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 )
címû program keretében a gyerekek maguk is tevékenyen részt
vesznek a hozzá kapcsolódó munkában.

2014. február 1. szombat 19 óra
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját,
valamint Barátait a lakiteleki Népfõiskolán meg-
rendezésre kerülõ JÓTÉKONYSÁGI SPROTBÁLRA.

Zene: Belicza András és barátai, 
vacsora: sültes tál. 

Asztalfoglalás: Gulyás Imre 06-30/943-87-11

Komposztáló ládák


