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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 2-3. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava
(MÁRCIUS) Böjmás hava, KIKELET hava       

„A tényekkel  szemben n incsenek érvek. “  

Napok óta friss a tavaszi
reggel.  Mindannyian érezzük
már a  természet ébredését! 

Egyik napról a másikra kizöldült
az utak mente, s zöld bársonyba
öltöztek a kertek lankái. 

A napfény vibráló lüktetésében  a fák  rügyei duzzadnak,
a melegedõ televényben a magvak kicsíráznak. 

Lehajolok és érzem a tavaszi föld illatát. A szabadsághor-
dozót! Az éltetõt! A magot dédelgetõt! 

Megcsodálhatjuk már az elsõ hóvirágot, az aranyvesszõt,
az aranyesõ kipattanó bimbóit.

A fák ágbogaiban a madarakra lázasan építgetik a fész-
keiket, hogy majd fiókákat hozzanak benne a világra.
Mindenfelé a lázas nyugtalanság képeit látjuk.  Egyszerre
megértjük, hogy ez a világ rendje. Egy törvénynek
engedelmeskednek, egyazon parancsot hordoznak
magukban: ÉLET-et!... 

Nincs egyetlenegy renitens fa vagy virág sem, amelyik
azt mondaná: ,,Várjunk még, míg melegebb lesz, várjunk
még a rügyfakasztással! Emlékezzetek csak,  hogy tavaly
is milyen jeges tavaszunk volt, március idusán még havat
kotort az északi szél“... 

Nincs egyetlen madár sem, amelyik azt dalolná:
,,Recesszió, gazdasági válság!  Ne építsünk fészket, ne
neveljünk fiókákat, hiszen most lesz a választás! Ha
rosszra fordulna a sorsunk, majd élelem-szûkében le-
szünk, s nem tudjuk rendesen fölnevelni kicsinyeinket!“...
Nem, nem mondják, mert tudják, hogy van, Aki a gondjukat
viseli, Aki segíti õket, és ha kell, maggal kínálja!... Egyetlen
tolluk sem eshet le anélkül, hogy Isten ne tudna róla... 

Tanulhatnánk tõlük!... Õk felismerték, hogy Isten
kegyelme alatt állnak, Aki gondoskodik róluk, óvja és
átsegíti õket mindenen. 

Az újra és újra megújuló természet megmutatja, hogy ne-
künk is meg kell újulni. Változni kell, hogy egyre jobbak,
egyre tökéletesebbek legyünk, s tudjunk felülkerekedni az
önzõ vágyainkon. Képesek legyünk segíteni másokon, ha
kell, tudjunk szeretni, örülni és embernek maradni mindig,
minden körülményben. De ne csak hangzatos szavak,
hanem a tetteink is fémjelezzék, kik is vagyunk valójában! 

Váljunk követendõ példává! Legyünk igaz, õszinte
emberek – álarcok nélkül. Mert a tavaszi napfényben úgyis
leolvad a hamis máz!...

Legyen a lelkünk szabad, mint a márciusi fény, s tavaszi
lágy fuvallat fújjon el minden nehézséget mindenki körül.
Legyen felemelõ, lelket melengetõ, szeretetet fakasztó,
gyõzedelmes, igazi kikeletünk!

Légy üdvözölve, szép tavasz!  
Czinege Edit

Lakitelek Önkormányzata tisztelettel
meghívja Lakitelek Polgárait a

2014. március 13-án (csütörtökön) 17 órai
kezdettel tartandó

Falugyûlésre a mûvelõdési házba!

Lakitelek Önkormányzata tisztelettel meghívja az
érintetteket és az érdeklõdõket 2014. március 20-án

(csütörtökön) 17 órakor kezdõdõ

KÜLTERÜLETI FÓRUMRA 
a kapásfalui iskolába.

TAVASZI faültetés márc. 22-én
A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület sikerrel pályázott a
MOL Nyrt. és az Ökotárs Alapítvány által kiírt Zöldövezet
pályázati kiíráson, mely révén – a korábbi faültetésekhez

hasonlóan – 2014. március 22-én, szombaton faültetési és parkosítási napra kerül
sor. Találkozó 9 órakor az új parkolóban. Fákat, bokrokat ültetünk a Széchenyi krt.
egy szakaszán – a Szivárvány Óvoda és dr. Rácz Péter rendelõje között. A faül-
tetési napra várjuk Lakitelek civil közösségeit és segíteni szándékozó polgárait. 
A résztvevõk hozzanak magukkal lapátot, kerti szerszámokat!

Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület

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

és szabadságharc évfordulója. 
Március 15-én,  szombaton 

vár juk mindnyájukat!

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

Az óvodások, általános iskolások mûsorát követõen a vendégszónok –
Juhász István, Kiskunfélegyháza díszpolgára, a Móra Ferenc Gimnázium

Pilinszky-díjas örökös tanára, Petõfi-kutató – ünnepi beszédét hallhatjuk.
Állampolgársági eskütétel.
A helyi Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet új tag-

jainak az ünnepélyes eskütételének is ezen ünnepségen tehetünk tanúi.

1700 órakor  a mûvelõdési ház nagytermében adjuk át a

Lakitelekért kitüntetõ díjakat.
A mûvelõdési ház új színpadának avató mûsora:

Petõfi Sándor verseibõl válogatnak a Diákszínjátszó Kör tagjai
Citeramûsor Vadas László vezetésével

Kösöntyû Néptánccsoport
A Lakiteleki Színjátszó Kör bemutatja: 

Petõfi Sándor: A helység kalapácsa c. mûvét
Kérem, részvételükkel tiszteljék meg a nemzeti ünnepünket!

Tisztelettel:  Felföldi Zoltán polgármester  

Légy üdvözölve, 

szép tavasz!
Kiss Judit Ágnes: Szó
Hazádból,
hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.
Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,
Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.
Ez a föld régóta ugar,
Terméketlen, sivár,
De van még , ki zenét szerez,
És színházat csinál,
Szeret és harcol semmiért,
Mert másként nem tehet.
Hogy itt vagy, erõt ad nekik,
S õk itt vannak veled.
Lehet, hogy nem jön jobb soha,
Ki itt él, mély repül.
Megúszhatják a vétkesek,
S te bûnhõdsz vétlenül.
Míg annyi jóval tele
A másik serpenyõ,
Ha baj van, ki ne mentené,
Ami még menthetõ?
De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenni fény,
Hogy fölemeld, ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél.
Maradj, mert meg kell védeni,
Kinek nincs is hova,
Legyen szegény, hajléktalan,
Zsidó, meleg, roma,
Vagy bárki más, aki alól
Kihúzták a talajt.
Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.
Ez frontvonal, ez harcmezõ,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.
Taposhatnak röhögve mind
Az összes elveden,
De szétolvadnak a szavak
Az anyanyelveden.
Ne hidd, hogy semmi eszközöd,
Fegyver vagy te magad,
Mind különleges ügynök az,
Ki mégis itt marad.
Maradj, tövisnek bõr alatt,
Ha bírod még, magyar,
Légy viszketõ seb, mit kéz
Álmában is vakar.
Itt áldás is, másutt csak egy
Bevándorló lehetsz.
Ki mondja meg, végül melyik
A súlyosabb kereszt.



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Pacsika Lili Dorka (Gruber Mónika)

Parádi Petra (Kocsis Kata)

Darabos Tamara (Csapó Judit)

Kis-Valente Mateusz (Valente Alves Juscilene)

Nagy Balázs (Hajagos Ágnes)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Kiss István (1945)
Polyák Mihály (1953)

Szalai Pálné Stankoviczki Mária Terézia (1929)
Bakos Csaba János (1961)

Bakos Jánosné Farkas Jolán Katalin (1932)
Cseh Mihály (1950)

Dudás Lászlóné Csorba Valéria Mária (1937)
Dinnyés László (1953)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Kökény Gábor és Kissó Ágnes
S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !

LAKITELEKI    ÚJSÁG február-március2. oldal

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

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:             09 00  – 12 00

Kedd:             10 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      11 00   – 13 00

Péntek:  10 30   – 12 30

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

KÖSZÖNET!
Mire az újság megjelenik – hihetetlen – , de több mint két hónap telt el,

hogy imádott férjem, Anka Balázs eltávozott közülünk, és több mint egy
hónapja temettük. Ebbõl az alkalomból szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy a magam és három gyermekem, Márton, Andi (Márton felesége)
és Balázs fiam nevében megköszönjük mindazoknak, akik a hozzá méltó
temetésen részt vettek, ill. annak lebonyolításában, megszervezésében
tevékeny részt vállaltak. Köszönet Lezsák Sándor úrnak, az országgyûlés alelnökének, aki a
kórházban tett látogatásával, sok erõt adott a férjemnek. Polgármester úrnak, aki hosszú tele-
fonbeszélgetésével biztatott, mely mély  nyomott hagyott jobbik felem lelkében; a képviselõ
testületnek, a hivatal dolgozóinak, különösen Zobokiné Kiss Anitának, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek, A Polgárõrségnek, akik biztosították a temetést, a Labdarúgóknak és
vezetõiknek; a temetkezési Vállalkozónak, akik méltóképpen fogadták hazatérõ férjemet,
lehetõséget adva a késõ éjszakai óra ellenére is, hogy beszélhessek az én drágámmal a hosszú
út után is. Nem kis részük volt a színvonalas temetés létrejöttében. Köszönet Bagi Ferenc
Atyának, Szabó Tamás Lelkész Úrnak, Ujváry Kálmánnak, Gombos Lajosnak, a takarék dolgo-
zóinak. Köszönet mindazoknak, akik a születésnapján személyesen, vagy telefonon, e-mailben
köszöntötték. Én tudom, hogy milyen boldoggá tette! Köszönet mindenkinek, akik jelenlétükkel
megtisztelték a férjemet – határon innen, és határon túlról. 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a szárnyra kelõ híresztelésekkel ellentétben – bár a fér-
jemet az a megtiszteltetés érte, hogy az Önkormányzat saját halottjának tekintette, és mi ezt
köszönettel vettük – a férjem gyógykezelését, kiutazását, hazaszállítását, temetési költségeit mi
a családunk finanszírozta. Isten áldását kérem mindenkire!  Köszönettel: Ankáné Böbe          

Téged elfelejteni, soha nem lehet.
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké él, akit igazán szerettek!

Dóra István 
halálának 6. évfordulójára, és

születésének 67. évfor-
dulójára emlékeznek: 

szerettei, felesége, fiai,
lánya, menyei, veje, és

unokái, valamint anyósa.

„Búcsúzok tõletek kedves szeretteim,
Ne sírjatok hisz nem fáj semmim,
Csak tõletek elmenni fájt, de fájt nagyon,
De hideg sírban vár majd örök nyugalom.“

Hálás szívvel köszönjük mindenk-
inek, hogy szerettünket, Kiss
Istvánt utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban osztoztak: 

A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Dudás Lászlóné 
Csorba Valéria Mária 

temetésén megjelentek, fájdalmunkban
osztoztak: a gyászoló család

Drága jó szívét, 
dolgos kezét áld meg Atyám!
S mi megköszönjük, hogy õ 
lehetett az édesapánk.

Gál Ferenc 
halálának 8. 

évfordulójára
emlékeznek. felesége,
lányai, unokái, unokave-

je, unoka menyei és
dédunokái.

MEGEMLÉKEZÉS

Kökény István 
halálának 4. ,

Kökény Istvánné
Csúz Ilona

9. évfordulójára emlékezik a   
családja 

EMLÉKEZÉS

VÁRADI
MÁRTA 

volt lakiteleki
lakosra és
kislányára,
Zsanettre, akik már 10 éve

nincsenek közöttünk. 

Szeretõ családja

ifjabb Bende Sándor emlékére.
Két  éve menté l  e l,  

de a szívünkben a fá jda lom örök.   
Si ratnak szü le id  és csa lád ja id

„ B á r  m ú l n a k  a z  é v e k ,
h o g y  n e m  v a g y t o k  v e l ü n k ,
á m  s z í v ü n k b e n  t ov á bb  é l t e k ,
m e r t  b á r h o v á  n é z ü n k ,
c s a k  r á t o k  e m l é k e z ü n k ! “
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– Polgármester Úr!  Magyarország köztársasági elnöke
2014. április 6-ra kiírta az országgyûlési választásokat.
Február közepén hivatalosan is elkezdõdött a választási
kampány. Február 20-án Lakiteleken tartotta Lezsák
Sándor elsõ kampányrendezvényét. Mint házigazda, részt
vállalt polgármester úr ebbõl a rendezvénybõl. Milyen
érzésekkel élte meg ezt az estet?

– Örültünk neki, és megtiszteltetésnek vettük, hogy Lezsák
Elnök Úr Lakiteleken tartotta meg a kampánynyitó rendezvényét, sõt, nemcsak az õ
egyéni országgyûlési választókerületi kampánynyitóját, hanem a Nemzeti Fórum
országos kampánynyitóját is. Szintén örömmel fogadtuk a neves vendégeket, többek
között Kerényi János, kormánymegbízott urat, Bányai Gábort, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés elnökét, V. Németh Zsoltot, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárát,
Rétvári Bencét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási
államtitkárát, Bíró Zoltán tanár urat, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet fõigaz-
gatóját, Kassai Lajos, lovasíjászt, Csurka László, színmûvészt. Szerintem egy jó
hangulatú és hasznos este volt, ahol a felszólalók végigtekintették az elmúlt négy év
eredményeit, és beszéltek a következõ négy évre vonatkozó terveikrõl. 
– Az országos politikának a helyi közéletre is komoly hatása van. Hogyan látja, mi a
jelentõsége, mi a tétje a tavaszi országgyûlési képviselõi választásnak? Egyáltalán, mi
közül választhatunk?
– Nemcsak a helyi közéletre, hanem a mindennapi életünkre is komoly hatással van
az országos politika, még ha sokan úgy is gondolják, hogy az országos politika õket
nem érdekli, az õ mindennapi életüket nem befolyásolja. Hiszen nem mindegy, hogy
milyen országban nõnek fel a gyerekeink, mit tanulnak az iskolában, homoszexuális
felvonulásokkal, vagy inkább magyar hagyományõrzõ felvonulásokkal találkoznak az
utcáinkon, milyen az egészségügyi és a szociális ellátó rendszer, mekkora a minimál-
bér összege, mennyi adót fizetünk, milyen arányban járulnak hozzá a közös költ-
ségekhez a magyar emberek, illetve az itt állomásozó külföldi cégek, utóbbiak meny-
nyire tudják megsarcolni az egyszerû embereket, és sorolhatnám. 

Magam – nemcsak kormánypárti polgármesterként, hanem egyszerû szavazóként is
– meg vagyok róla gyõzõdve, hogy nekünk, magyaroknak alapvetõ érdekünk, hogy a
jelenlegi kormány folytathassa munkáját. 

A választást illetõen a kép – ahogyan ezt a kampánynyitón is elmondtam –
véleményem szerint tiszta: van két csapat mindkettõ több cikluson keresztül kormá-
nyozta az országot. Az úgynevezett „baloldal“, a szocialista párt vezetésével, és az
idõnként más-más név alatt megjelenõ liberálisok szekundálásával, 1994–1998.,
valamint  2002–2010. között. A Fidesz által vezetett nemzeti oldal pedig 1998–2002.,
valamint 2010–2014. között. Mindkét oldalon jól ismert személyek és jól ismert csapa-
tok állnak. Hiteltelen az ellenzék által hirdetett: „korszakváltás“. Hiszen két korábbi
miniszterelnök és egy korábbi kormánypárti pártelnök-frakcióvezetõ áll az ellenzék
élén, de a háttércsapat is a korábbi szocialista-szabaddemokrata kormányok
embereibõl verbuválódott. Tudjuk, melyik csapat mit teljesített: a jelenlegi ellenzék
10 %-os költségvetési hiányt és növekvõ államadósságot, ugyanakkor csökkenõ
foglalkoztatottságot és reálbéreket produkált, engedélyezni kívánta a homoszexuáli-
sok házasságkötését, az éjszakai életben szabadon garázdálkodó maffiacsoportokat,
az üzleti szférában szabadon garázdálkodó bankokat és más multinacionális cégeket
támogatott. A Fidesz-kormány 3 % alá vitte és tartósan ott is tartja a költségvetés
hiányát, folyamatosan csökkenti az államadósságot, kormányzati idõszaka alatt a
foglalkoztatottság és a reálbérek is növekedtek. Kimondta, és az Alaptörvénybe foglal-
ta, hogy házasság csak egy férfi és egy nõ között jöhet létre, évtizedek óta szabadon
garázdálkodó maffiacsoportokat zúzott szét, és megrendszabályozta a magukat
törvények felettinek gondoló, és rendre úgy is viselkedõ bankokat és más multina-
cionális cégeket. A vak is látja a különbséget.

De azt gondolom, politikai hozzáértésben is kézzelfogható a különbség. Gondoljunk
csak bele: 1998–2002. között Orbán Viktor kormánya fölépített egy Nemzeti Színházat,
ami több, mint másfél évszázados célkitûzése volt a magyar politikának, és korábban
mindig kudarcba fulladt. Több, mint fél évszázad után újra fel tudták építeni a párkányi
hidat. A jelenlegi ciklusban is rengeteg közterünk és középületünk újult meg, elég csak
az ország fõterére, a budapesti Kossuth térre, vagy éppen a Zeneakadémiára gondo-
lni. Más értelemben is építkezés zajlott: végigvittek egy sikeres alkotmányozási
folyamatot. Véleményem szerint ezek hihetetlen politikai teljesítmények, amire a másik
oldal egyszerûen képtelen. Az õ nyomukban szétesettség, káosz, anarchia jár, a
nemzeti oldal ugyanakkor rendet tud teremteni és tartani. 

A szocialisták országlásuk idejébõl egyetlen értékelhetõ megújult középületet nem
tudnak felmutatni, a Felvonulási téren felállított egy szem homokórájuk is felmondta a
szolgálatot. Az alkotmányozáshoz fogható törvényi próbálkozásuk sem volt.
– Mégis, az emberekben nagy a megújulás iránti igény. Vannak olyan politikai erõk,
akik magukat új, az elmúlt negyedszázad eseményeiben részt nem vett, „tiszta“
erõként hirdetik magukat. Mi a helyzet velük?
– Nem gondolom, hogy ezek bármelyike kormányképes alternatíva lenne. Az LMP
saját magán mutatta be, hogy nem „Lehet Más a Politika“, legalábbis õk – a nevükkel
ellentétben – nem tudják másként csinálni. A pártból kilépett korábbi képviselõik –
szemben a korábban hangoztatott elveikkel – nem adták vissza a mandátumukat, ha-
nem megtartották azokat, és beálltak a posztkommunista erõk mellé. A maradék LMP-
rõl gondolnánk, hogy kormányképes? Egy 5%-os pártban nem tudtak rendet tartani,
hogy tudnának egy minisztériumban, ne adj' Isten, egy ország élén? A Jobbik pedig
egyrészt szalonképtelen, másrészt tele van kétes alakokkal: ki tudja kik által, és miért
küldött, mikor aktivizálódó vírusokkal. Ezekbõl az elmúlt években láthattunk néhányat.
Ezek alapján továbbra is úgy vélem, hogy két lehetséges országvezetés között vá-
laszthatunk: egy korábban mûködött, ún. „baloldal“ (akiknek a valódi baloldalisághoz
véleményem szerint semmi közük), és a jelenleg kormányzó nemzeti oldal között.
– Milyen különbségek lesznek a választások menetében a korábbi választásokhoz
képest?
– Sok tekintetben átalakult a választási rendszer. A korábbi 386 országgyûlési
képviselõ helyett 2014-tõl csak 200 képviselõ lesz az Országházban. Ennek ered-
ményeként növekedett a választókerületek mérete. Lakitelek korábban a Tiszakécskei
választókerülethez tartozott. Ez a kerület megszûnt, Tiszakécske most Kecs-
keméthez, Lakitelek pedig a kiskunfélegyházi egyéni országgyûlési képviselõi
kerülethez tartozik. Másik fontos különbség, hogy csak egyfordulós lesz a választás, a
legtöbb szavazatot kapó jelölt kerül be az országgyûlésbe. Mindkét változtatás
egyébként jelentõs költségmegtakarítással jár az ország számára. Természetesen az
egyéni jelöltek mellett továbbra is lehet pártlistára is szavazni, de a korábbi két lista
(területi és országos) helyett most csak egy országos lista lesz. Ennek a szavazatok
összesítése szempontjából van jelentõsége. Fontos változás, hogy megszûnt a koráb-
bi ajánlási rendszer: ajánlószelvények (köznapi néven kopogtató cédulák) helyett
jelölõ ívek aláírásával lehetett jelöltet ajánlani. Mivel a jelölések február 17-e óta
zajlanak/zajlottak, biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége Lakiteleken is
találkozott ezekkel az ajánló ívekkel, illetve a különbözõ pártok aktivistáival, akik jelölõ
aláírásokat gyûjtöttek.
– Mit lehet tudni, Lakiteleken kik, milyen színekben indulnak majd?
– Magam nem tudom pontosan, hogy a Helyi Választási Bizottság hány jelöltet és kiket
vett nyilvántartásba. Én a Fidesz-KDNP, a Jobbik, a szocialisták és az LMP kampány
anyagaival találkoztam a postaládánkban. A Fidesz jelöltje Lezsák Sándor lesz, aki
Lakitelekiként képviseli a Bács-Kiskun Megyei 4. számú választókerület lakosságát.
– Sokan azt gondolják, a verseny lefutott. Helyben nem lehet megverni Lezsák
Sándort, országosan pedig a Fideszt. Ön hogy látja, érdemes egyáltalán elmenni
szavazni, és ha igen, akkor miért? Miért kell, hogy Lezsák Sándor minél több szavaza-
tot kapjon?
– Persze, hogy érdemes elmenni szavazni! Hiszen a választás nem azon dõl el, hogy
hány otthon ülõ embernek ki a szimpatikusabb, hanem az alapján, hogy kinek a neve
mellett van több X. X-et pedig csak a szavazólapra lehet írni, a szavazófülkében – vagy
mozgóurna kérése esetén – otthon. Nincsen lefutott meccs, 2002-ben is sokan úgy
gondolták: miért menjenek el, hiszen úgyis gyõz a Fidesz. Utána aztán verték a fejüket
a falba, hogy miért nem áldoztak néhány 10 percet szavazatuk leadására. De nem
pusztán arról van szó, hogy az egyéni jelölt nyerjen. Az általa kapott plussz szavaza-
tok, amelyek nem szükségesek az egyéni mandátumhoz, felkerülnek  a pártlistára,
ami az õt jelölõ pártnak jelent további szavazatokat. Amennyivel több szavazatot kap
Lezsák Sándor annál, mint ami a Parlamentbe kerüléséhez kell, annyival több
szavazatot írnak majd jóvá a Fidesz listáján is. Minden szavazat tehát duplát ér.

Egyébként Lezsák Sándor az elmúlt 25 évben olyan politikai teljesítményt tett le az
asztalra, amire csak kevesen voltak képesek: rendszerváltó politikusként negyed-
százada folyamatosan az országos politika élvonalában dolgozik. Ez a politikai tel-
jesítmény csak Orbán Viktor, Kövér László és Áder János teljesítményével mérhetõ
össze.
– A munka folytatódik az önkormányzatnál, elfogadta a testület a 2014-es költ-
ségvetést. Néhány sarokösszeget hallhatnánk, hogy  miként tervez az önkormányzat?  

Beszélgetés Lakitelek polgármesterével  egy hónappal a választások elõtt… 2. rész

Felföldi Zoltán

Válasz a folytatásban, a 4. oldalon!
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– Az Önkormányzati költségvetés fõöszege 1 milliárd, 50 millió forint, azaz ennyi
pénzzel gazdálkodik 2014-ben Lakitelek Önkormányzata. Mint 2011. óta mindig, az
idén is nullás a költségvetésünk, vagyis hiányt nem terveztünk. 2013. óta egyébként a
hiány tervezését törvény is tiltja. Hitelfelvétellel nem számolunk.

A költségvetési fõösszeg 40%-át beruházásra fordítjuk. Ezeknek egy része, mint-
egy kétharmada pályázati forrás, egyharmada viszont önkormányzati saját forrás. Már
tavasszal és a nyári idõszakban is lesznek beruházások, de – a 2013. évhez hason-
lóan – több beruházásról csak akkor javasolok dönteni a testületnek, ha õsszel már
látjuk, hogy mennyi pénzünk maradt.

Mint minden évben, az idei évben is a következõ alapelvek mentén terveztük a költ-
ségvetést: 
1. az intézmények mûködését, az önkormányzati feladatok ellátását biztosítani kell;
2. a mûködtetést, a feladat ellátást a lehetõ legtakarékosabban kell végezni;
3. amit lehet, felhalmozásra, beruházásra kell fordítani;
4. hitelt nem veszünk föl.
– Nemrégen levelet kaptam, s abban arra kért egy lakiteleki hölgy, hogy kérdezzem
meg, miért kell még kommunális adót fizetni, hiszen amikor az bevezetésre került,
akkor azt mondták, hogy ez az az összeg, amivel a lakosság hozzájárul a csatornázás
kamatainak kifizetéséhez. Az tudott dolog, hogy az állam tavaly minden önkormányzat
adósságát átvállalta, így a miénket is.  Tehát már nem fizetjük a csatornázásra felvett
összeg kölcsönét sem. Õ ezentúl nem lesz hajlandó kommunális adót fizetni.
Mindenki tegyen így?
– Úgy érzem, itt néhány dolog keveredik. Egyrészt a kommunális adó – a többi
beszedett adóval együtt – nem címkézett bevétel, vagyis nem ezt vagy azt fedezi.
Ilyen, ún. „pántlikázott“ pénzek a feladatfinanszírozás keretében az államtól kapott for-
rások. Pl. a védõnõi szolgálatra a központi költségvetésbõl kapott pénzt csak arra
lehet fordítani. 

Az adóbevételekkel azonban az Önkormányzat szabadon gazdálkodik, maga
határozza meg, hogy mire költi. Mi az adókból részben a központi költségvetésbõl
nem finanszírozott mûködési kiadásokat, részben beruházásokat finanszírozunk.
Ilyen – nem finanszírozott – kiadás például a Víziközmû Társulat hitele után fizetendõ
kamat is. Ezt a hitelt ugyanis nem vállalta át az állam, mivel az nem az Önkormányzat,
hanem a Víziközmû Társulat által felvett hitel volt. Az Önkormányzat „csak“ készfizetõ
kezes. Mivel azonban az elõzõ önkormányzati vezetés rosszul számolta ki a
csatornázás önrészét, és az egy összegû, vagy a Fundamenta Lakástakarék-
pénztáron keresztül részletekben teljesített lakossági befizetések ennek a hitelnek a
tõke részét sem fedezik 100%-ban, a kamatait pedig egyáltalán nem, ezért az Ön-
kormányzatnak minden évben a zsebébe kell nyúlnia, hogy ezt a kamatfizetési
kötelezettségét a Víziközmû Társulat teljesíteni tudja. Itt évi tízmillió forintot jóval
meghaladó kamatfizetési kötelezettségrõl van szó, amit egészen egyszerûen az
elõzõ vezetés elszámolt.

Ami az adó be nem fizetését illeti, az egyrészt jogszerûtlen, másrészt erkölcsileg vál-
lalhatatlan. Hadd kérdezzek vissza: hogy van az, hogy az egyik oldalon elvárjuk, hogy
az Önkormányzat intézményeket mûködtessen, különbözõ feladatokat lásson el és
szolgáltatásokat nyújtson, a másik oldalon viszont nem vagyunk hajlandóak ehhez
hozzájárulni? És vajon tiltakozik-e a levélíró a boltban, hogy õ bizony nem hajlandó a
felvágott ÁFÁ-ját kifizetni? Vagy tiltakozik-e a személyi jövedelemadó ellen, és han-
goztatja-e, hogy õ nem hajlandó SZJA-t fizetni? A kommunális adó éppúgy adó és
kötelezõen fizetendõ, mint az ÁFA, vagy az SZJA. 

Az adó be nem fizetését egyébként azért sem javasolom, mert a be nem fizetett
adót az önkormányzati adóhatóság behajtja. 
–Többször beszéltünk a beruházásokról, ezekrõl nemsokára ismét részletesen hall-

hat a lakosság a falugyûlésen, azaz a közmeghallgatáson. Mikor lesz ennek az
idõpontja? Kiket vár el Polgármester úr?
– A falugyûlés idõpontja 2014. március 13., csütörtök, 17.00 óra. Várni pedig mindenkit
szeretettel várunk, akit érdekelnek a falu és az Önkormányzat ügyei, akinek kérdései,
vagy véleményei, javaslatai vannak az önkormányzati munkával kapcsolatban.
– Lesz külterületi- és üdülõfórum is. Ezek mi célt szolgálnak?
– Mind a külterületi lakosoknak, mind az üdülõ tulajdonosoknak lehetnek – és vannak
is – a falu belterületén élõkétõl különbözõ gondjaik, kérdéseik. Úgy gondoltuk - és
ezért tarjuk meg minden évben ezeket a fórumokat - hogy ezek az emberek
megérdemlik, hogy legyen külön, csak az õ számukra, az õ életükkel foglalkozó fórum,
beszélgetés. A külterületi fórumot március 20-án, csütörtökön 17.00 órai kezdettel
tartjuk az oncsai iskolában. Az üdülõterületi fórum idõpontját késõbb határozzuk meg,
azt a szezonhoz közelebb gondoltuk megtartani, amikor már több üdülõtulajdonos
Lakiteleken van.
– Megszoktuk már, ha tavasz, akkor faültetés. Lesz-e idén valamelyik lakiteleki park-

ban, közintézmény körül fásítási program?
– Igen, az idén március 22-ére szervezünk egy faültetést. Az óvoda elõtti részt, az
iskolához vezetõ sétányt és az iskolaudvart, valamint az új parkoló környékét
zöldítjük-szépítjük. Március 22-én, reggel 8 órára várunk mindenkit, aki ebben részt
tud és részt kíván venni, ásóval, lapáttal, kapával, vödörrel. Az esemény hasonló lesz
a korábbi József napi és Erzsébet napi faültetésekhez. Faültetés után közös ebéd a
Mûvelõdési Házban, jókedv, beszélgetés.
– Hogyan készülnek az idei szezonra az önkormányzatnál? Lesznek-e nagy volu-
menû változások?
– Az elmúlt években beállt egy mûködési rend, amit véleményem szerint nem kell
felforgatni. 

Az idén nyáron is lesznek a rendezvények, a korábbi évekhez hasonlóan. A tavalyi
augusztus 20-ai rendezvény és a Fúvószenekari találkozó pozitív tapasztalatai
alapján ezek egy részét (Szent-Flórián napi tûzoltónap, augusztus 20.) ismét a
faluban rendezzük meg. Az üdülõterületen is lesznek nyári rendezvények, amelyeket
a korábbi években már megszokhattunk. 

Az is biztos, hogy az idén is folytatódnak a beruházások, a piaccal, egy új játszótér-
rel, egy kamasz játszótérrel, a tõseredei közvilágítás energiatakarékosabbá tételével,
valamint az óvoda – iskola – 1. számú orvosi rendelõ közötti tér parkosításával,
aminek egy epizódja lesz a tavaszi faültetés. Ha Isten segít, és õsszel majd a
választók is úgy gondolják, ez a parkosítás csak az elsõ lépcsõje lesz az óvodától a
Polgármesteri Hivatalig tartó teljes településközpont megújításának, amit a következõ
években fokozatosan tervezünk megvalósítani.
– Most is azzal a megállapítással fejezzük be a beszélgetést, hogy ezt csak abba-
hagyni lehet, hiszen folymatosan változó és fejlõdõ munkáról van szó! Igyekszünk is
errõl folyamatában beszámolni. Köszönöm!                                            Czinege Edit

Feljelentést tett az Önkormányzat a felújított Mûvelõdési
Ház megrongálása miatt

Amint arról már korábban is hírt adtunk, Lakitelek külsõleg felújított Mûvelõdési
Házát felelõtlen emberek januárban megrongálták. Az Önkormányzat rendõrségi
feljelentést tett a rongálás miatt.

Az Önkormányzat mindent megtesz az ilyen és ehhez hasonló rongálások
megelõzése, valamint az elkövetõk kézre kerítése érdekében. Ezért megtette fel-
jelentését a tiszakécskei rendõrõrsön ismeretlen elkövetõ ellen, ezzel egy idõben
pedig a nyomravezetõi díjat megemelte 50.000 Ft-ra. A nyomravezetõi díjat az
veheti át, aki olyan információt nyújt, amivel egyértelmûen beazonosítható a
Mûvelõdési Ház rongálója, az elkövetõ. 

Információkat a Polgármesteri Hivatalba vagy a rendõrségre várják.

PIAC
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. március 1-jétõl 2014.

április 30-ig a PIAC területén történõ építkezés és felújítás miatt
építési terület lesz. 

Ezen idõszak alatt a lezárt területre tilos lesz a belépés. 
Kérjük a tisztelt lakosság és árusok türelmét és megértését az

építkezés idejére. A fejlesztés ideje alatt a piac többi részének
használata ingyenes lesz, helypénzt az Önkormányzat nem szed és
ezt más számára sem teszi lehetõvé.

A Lakiteleki Újság 2013.08.31. XXV.
évfolyam 8. számának 5. oldalán a „Dr.
Deák István utca felújítása és körforga-
lom építése Lakiteleken” címû projekt megkezdésérõl
szóló sajtóközleményben a pályázat azonosító száma
elírásra került. 
Az azonosító szám helyesen: DAOP-3.1.1/B-11

A vandálok köztünk vannak! Lapzárta után érkezett a hír, hogy
március 4-re virradóra újabb rongálás történt! A Templom parkban több
kisfát kitörtek a vandálok, összefirkálták, összevésték a térbútorokat,
táblákat! A rendõrség nyomoz az ügyben! Minden jóérzésû ember
nevében bízom abban, hogy elkapják ezeket a rongálókat, s megkapják
majd a méltó bünetésüket! Fel nem lehet fogni, hogy miért jó ez nekik?ge-
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Lakitelek címere, 2014 képzõmûvészeti pályázat 
Lakitelek Önkormányzata képzõmûvészeti pályázatot hirdet 

Lakitelek címere 2014 címmel.

A pályázatra minden alkotást szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következõ
kritériumoknak:
– az alkotás elkészül és április 30-ig beérkezik hozzánk. A pályázati alkotás leadásának

helye: Községi Könyvtár Lakitelek, Dékány Zoltánné
– az alkotás témája: Lakitelek címere
– név, cím, életkor feltüntetése kötelezõ
– Bármilyen technikai megoldás engedélyezett (pl.: rajz, festmény, hímzés, plakett, 

grafika. fafaragás, stb.)
– Pályázni kizárólag olyan mûvekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos 

készítõje a pályázó. 
A pályázati mûvek beküldésével a pályázó feljogosítja a Lakitelek Önkormányzatát az alkotások
fotókon való publikálására a kiírásban szereplõ weblapokon és facebook profilokon.

A pályázók kategóriái: Kisgyermek (3-9 éves korig)
Gyermek (10-18 éves korig)
Felnõtt (19-103 éves korig)

A pályamunkák értékelése: A pályázatra beadott mûveket kategóriánként más-más
összetételû zsûri bírálja el.
Díjak: A kiosztásra kerülõ díjakat Lakitelek Önkormányzata ajánlja fel a pályázók
számára.

Ünnepélyes díjkiosztásra a Lakiteleki Mûvészetek Napján 2014. május 30-án
kerül sor a Mákvirág Galériában.

Bölcsõdei hírek

Ez történt velünk….

Örömmel tudatjuk minden kedves olvasóval, hogy 2014. január 22-én elkészült böl-
csõdénkben a SÓSZOBA. Január 27-31-ig minden délután lehetõséget adtunk a
kedves szülõknek, hogy megtekinthessék, kipróbálhassák. Délutánonként egy-egy
kisgyermeknevelõ „háziasszony” várta az érdeklõdõket. Nagyon hálásak vagyunk a
sószobáért, és igyekszünk a legjobban kihasználni annak érdekében, hogy minél
kevesebb kisgyermek betegedjen le.
A február 13-án megtartott szülõi értekezleten meghívott vendégünk volt Gácsi
Veronika gyógypedagógus. Veronika minden csütörtökön egy-egy csoportban
mozgásfejlesztõ tornát tart a kicsiknek. A kisgyermek-nevelõknek megtanítja az
eszközök használatát, így õk is tudják gyakoroltatni a megszerzett ismereteket a
kisgyermekekkel. Ha Veronika úgy látja, hogy egyéni fejlesztésre is szükség van, akkor
a szülõknek is tud segíteni. A bölcsõde pedig helyszínt ad az egyéni fejlesztésre.
KÖSZÖNET a lakiteleki kézimunka szakkörösöknek. Vargáné Judit, szakkörvezetõ a
segítségüket ajánlotta fel a bölcsõdének. Új törölközõinkre akasztót varrtak, aminek
anyagát is tõlük kaptuk. Nagy asztalterítõkbõl kisterítõket szabtak és szegtek be.
Mindezt „köszönöm szépen“-ért. Nagyon köszönjük kedvességüket!

Barcsa Józsefné szakmai vezetõ 

Lezsák Sándor: újjászervezõdött a haza

– Négy esztendõvel ezelõtt újjászervezõdött ez a haza –
mondta Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke február

20-án, csütörtökön Lakiteleken, a Nemzeti Fórum országos kampánynyitó ren-
dezvényén.
„Kétharmaddal kaptunk lehetõséget, hogy megállíthatatlanul és feltartóztathatatlanul
tegyük a dolgunkat“ – hangsúlyozta a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum
elnöke, Bács-Kiskun megye 4-es választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselõ-
jelöltje.
Lezsák Sándor szólt arról, hogy a 2010-es választás azért volt döntõ jelentõségû,
mert „nem kaptuk meg sem 1990-ben, sem késõbb azt a felhatalmazást“, hogy
„békés úton, alkotmányos úton szervezzük újjá Magyarországot“. Felidézte azt,
amikor a lakiteleki sátorban elmondott köszöntõjét írta, felidézte benne Nagy László
költõ sorait, mely szerint „a torkon vágott forradalmak pirosát és gyászát viseljük
belül“. „Négy esztendõvel ezelõtt Nagy László mondata így alakult át bennem: a
torkon vágott rendszerváltás pirosát és gyászát viseljük belül“ – fogalmazott a poli-
tikus. A rendszerváltást követõ 7. választásra készülünk – mondta, s hozzátette,
hogy próbál erre összpontosítani, de mégsem sikerül. 
Szomszédunkban, Ukrajnában borzalmas dolgok történnek, erõs bennünk a féltés,
az aggodalom a kárpátaljai magyarok iránt – utalt a kijevi eseményekre. (Azt kérte a
hallgatóságtól, hogy hovatartozástól függetlenül minden ukrajnai áldozatra
emlékezzenek egy perces néma felállással.)
A szünet után az Országgyûlés alelnöke emlékeztetett arra, hogy 1990-ben is két út
volt elõttünk: alkotmányos úton is megkapjuk-e a felhatalmazást, vagy fegyverrel kell
megszerezni. Nem akartunk a Kárpát-medencében fegyverrel rendszert változtatni
– tette hozzá. Lezsák Sándor szavai szerint, megvan az a „nyugodt erõ“, amely
lépésrõl lépésre felépíti azt, amit a baloldali kormányok az általuk irányított ciklusok
végére leromboltak. Leszögezte: a négy esztendõvel ezelõtt megkapott kétharma-
dos többséggel tisztességgel élt a Fidesz-KDNP kormány és a Parlament.
Megfogalmazása szerint, a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása volt az, amiért
annak idején bement a Parlamentbe, de önkritikusan megjegyezte, hogy ezt még
nem sikerült megvalósítani. Bízom abban, hogy a következõ idõszakban, bármen-
nyire is nehéz lesz, sikerül ebben is eredményt elérni – tette hozzá a Nemzeti Fórum
elnöke.
A rendezvényen Csurka László színmûvész Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus címû
versét szavalta el, amit a hallgatóság néma csendben hallgatott, majd kitörõ tapssal
köszönte meg a szavalatot.
Bíró Zoltán irodalomtörténész arról szólt, hogy „itthon lenni Lakiteleken azt jelenti,
hogy elindítottunk egy fontos dolgot“. Emlékeztetett arra, hogy a Lezsák család 1987-
ben otthont adott egy gondolatsornak. Véleménye szerint a rendszert ugyan leváltot-
ták, a jogállam formai keretei valóban létrejöttek, a „rendszerváltást azonban torkon
vágták“. Fontosnak nevezte, hogy Lakitelek meg tudott maradni otthonnak, „csak ez
maradt a Demokrata Fórumból“. Bíró Zoltán kiemelte: 2010-ben az elsõ olyan kor-
mány jött létre ebben az országban ami „hasonlít Lakitelekre“. Álláspontja szerint
nagyon sok jó döntést hozott a jelenlegi kormány, de „hibáztak is“. Munkájuk fõ von-
alában azt követik, amit Lakiteleken kialakítottunk – mondta hozzátéve –, hogy egy
népnek, amelyik nem akar felolvadni a népek tengerében, öntudatot kell adni.
Kerényi János, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja vissza-
emlékezett Orbán Viktor egy korábbi megjegyzésére, amikor a jelenlegi miniszterel-
nök azt mondta: ezek a Nemzeti Fórumosok tudnak valamit, amit mi nem tudunk.
Valóban, olyan szépen beszélni a magyarságról, csak õk tudnak – tette hozzá.
Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke a rendszerváltás böl-
csõjének nevezte Lakitelket.
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár hangsúlyozta: Lezsák Sándort
nem azért kell támogatni, amit 1987-ben tett, hanem amit azóta tett. Az államtitkár
az Országgyûlés alelnökének munkáját említette a tanyaprogram, a nemzeti lovas
program, valamint a Hungarikum törvény kidolgozásában.
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára
kiemelte a Lakiteleki Népfõiskola és Lezsák Sándor érdemeit, amit a magyar fiatalok
oktatása érdekében tett. Gyurcsány Ferencet idézte, aki szerint a választások tétje
az, hogy Nyugathoz vagy Kelethez kerülünk. Nem kell nekünk se nyugatra, se kelet-
re mennünk, arra legyünk büszkék, hogy mit tettünk itt 1100 év alatt – szögezte le.
A Nemzeti Fórum Szövetségben címû rendezvényén megjelentek a Fidesz, a
KDNP, valamint civil szervezetek képviselõi, a Nemzeti Fórum országgyûlési
képviselõi és polgármesterei is.

bgj \ kho \ hgp Lakitelek, 2014. február 20., csütörtök (MTI) 

Könyvvásár a Községi Könyvtárban!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy március 14-én pénteken du. 13-17 óráig 
könyvvásárt tartunk a könyvtárban.
Jelképes 100-200 forintos áron vásárolhatnak gyermek és felnõtt szépirodalmi
illetve szakirodalmi mûveket.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz. Telefon: 76/448-957    Mobil:
20/5484-481  email: k2081@koznet.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu

LÉLEKÜDÍTÕ! 
„Mennyi adományt, mennyi kegyelmet, mennyi csodát ajándékoztál nekem (Uram).
Eljöttél, hogy itt élj és itt szenvedj az én testemben, én Tebenned, Te énbennem. A nagy 
misztérium. Köszönöm Atyám!“ Pio atya

Szerinted mit jelent JÓL szeretni? Légy olyan hálás a létezésnek, amennyire
csak lehetséges – apró dolgokért is, ne csupán a nagyokért... a puszta lélegzésért.
Semmilyen jogos követelésünk nem lehet a létezéssel szemben, ezért minden, amit
kapunk: ajándék. Minél hálásabb leszel, annál kevesebbet panaszkodsz, és ha
egyszer eltûnik a panasz, eltûnik a boldogtalanság is. 
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Kedves Olvasó!
Szeretettel meghívom 2014. március 14 én pénteken 14 órakor az új
Nappali Ellátás – Idõsek Klubja – intézmény részünk ünnepélyes
átadására. 
Intézményünk nyitott, szívesen látjuk bármikor hétköznapokon 8 és 16 óra
között. Szervezett programjainkról folyamatosan adunk tájékoztatót, küldünk
meghívót. 
Örömünkre szolgál, ha megtisztel bennünket látogatásával, kicsit megpihen
nálunk, örülni fogunk, ha vendégünk lesz egy pár órára, vagy akár egész napra.
Szeretettel várjuk. 
………………………………………………………………………………………
Az intézmény javára megrendezett jótékonysági Farsangi Bálról -
Móczáné Tombácz Edit munkatársunk írását olvashatják: 

Ismételten megrendezésre került 2014. február 08-án a jótékonysági célú
Farsangi bálunk, melynek bevétele az idõseink további rendezvényeinek,
ünnepségeinek megszervezését szolgálja. 

A bálon a zenés
mulatságon kívül mû-
sorral is vártuk kedves
vendégeinket. Felléptek
a Kösöntyû néptánc-
csoport, Finczicky
Sándorné Piroska, a
Lakiteleki citera-
zenekar, a Gondozási Központ dolgozói Kökény Imrével és Bódi Renáta. A

mûsort vezette: Tigyi Julianna. Részvételüket
nagyon köszönjük, nagyon jó hangulattal
alapozták meg rendezvényünket és külön
köszönet illeti Polgármesterünket, Felföldi
Zoltánt, aki a mûsorun-
kat zárta gondolataival.
Idén elõször a bálunk a

falusi disznóvágással egybekötve került megrendezésre,
(Köszönjük Tornyi Gyula és munkatársai helytállását,
munkáját) így lehetõség nyílt disznótoros felszolgálására is.
(Köszönet a Laki-Konyhának, Tóthné Balla Máriának a
hurka, kolbász, hús megsütéséért, porciózásáért.) 

A tombola sem maradhatott el az ünnepségrõl, nagyon köszönjük a felajánlók-
nak a tárgyakat és azt, hogy idén is támogattak bennünket. Köszönjük a
Népfõiskolának, a Lakiteleki Önkormányzatnak, Felföldi Zoltánnak, Madari
Andoréknak, a Bon-Bon Élelmiszerboltnak, a Jutka ÁBC-nek, a Familia és Park
ÁBC-nek, az Anna Presszónak, az Autós Csárdának,Pótári Bélának, az
Antológia Könyvesboltnak, a Laki Konyha Kft-nek, a Goods Marketnek, a Laura
Butiknak (Tiszaalpár), a Do-Do Turinak, Turai Sándornak, Faragó
Menyhértéknek, Csikós Mihályéknak, Tombácz Ferencnének, Oázis Fagyizónak,
Tercsiné Búzás Ilonának, a Virágligetnek, a Lakiteleki Takarékszövetkezetnek,
Magóné Holló Erikának, Szabó Lászlónénak, Veréb Ferencnénak és Veréb
Nikolettnek, Szabó Istvánné Évinek, Ádám Sándorné Enikõnek, Kökény
Zsoltéknak, Mokos Józsefnének, a Fortuna Lottózónak, Varga Józsefnének,
Novák Istvánnak és családjának, IC Pavilonnak, Gulyás Imrének, Kalócz
Helgának, Sütõ Józsefnek, Varga Lászlónénak, Losonczy Istvánné Anikónak,
Bodri Jánosnénak, Ország Zoltánnak, Pécsi Andrásnénak, Németh
Józsefnének, Sándor Dezsõnének és családjának, Nagy Péternek és
feleségének, Monitor Jánosnénak, Bársony Irénnek, Faragó Józsefnének,
Simonyi Péternek, Sütõ Józsefnek, Csík Józsefnek, Major Józsefnének, Pulai
Sándornak, Falugondnokságnak, Varga Nórinak, Szentirmay Tamásnak,
Németh Krisztiánnak, Jandrasics Józsefnének, Vasadi-Balázs Györgynének,
Tasiné Csernus Teréznek, Dobos Lászlónak és Kormányos Zoltánnak, Salánki
Imrének, Verzár Csabának, Kökény Imrének és feleségének, Dudás Évának,
Németh Ferencnének, Varga Lajoséknak és a Gondozási Központ dolgozóinak,
hogy ajándékaikkal támogattak bennünket. 

A tombola árusításban segítettek nekünk: Németh Ferencné, Mokos Józsefné
Mariann, Novákné Kakó Éva, Csikós Mihályné Erzsike, Fortuna Lottozó, Goods
Market, Tombácz Ferencné, Szabó Istvánné Éva, Losonczy Istvánné Anikó,

Pécsi Andrásné, Rózsáné Bõszén Ilona és Gulyásné Dantesz Ágnes.
Köszönetet mondunk a helyszín biztosításáért és a szervezésben nyújtott segít-
ségért Belicza Andrásnak és Szabados Zoltánnak, a talpalávalót Tasi Csaba és
Belicza András szolgáltatta. 

Végül, de nem utolsó sorban hálásak vagyunk minden kedves vendégünknek,
hogy megjelenésükkel is támogatták az idõsek mindennapjait. Bízunk abban,
hogy jól érezték magukat és jövõre is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. 

Jövõre is visszavárjuk Önöket:    a Gondozási Központ lakói, dolgozói.
„A boldogság úgy egész,
Sõt kétszerezve lesz azáltal,
Ha más is nyer belõle részt.
Ha bánatod van, hadd búsúlnék
Veled, hadd venném át felét,
A másik felével a harcot, csak
Könnyebben végigküzdenéd“ Petõfi Sándor

Számomra végtelen öröm átélni azt, hogy intézményünkért, ellátottjainkért
milyen összefogásra képes ennek a településnek a lakossága. Köszönöm a
támogatásukat, a segítségüket, azt hogy velünk és mellettünk vannak. Kívánok
jó egészséget, sok örömet az életükben és azt, hogy a felénk irányított tiszteletet
kapják vissza idõs korukban. 

Tigyi Istvánné intézményvezetõ
.............................................................................................................................

Tájékoztatás a 2014 évre vonatkozó számított intézményi térítési díjról valamint
a Lakitelek Önkormányzat Képviselõ-testülete által  méltányossági jogkörében
eljárva határozattal megállapított  térítési díjakról: 

2014 évre számított intézményi térítési díjak:

Házi segítségnyújtás 450.- Ft/óra

Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással: 690.- Ft /nap/fõ
Elvitellel:                           690.- Ft /nap/fõ
Kiszállítással:                  690.- Ft/nap/fõ + 10 kiszállítás

Idõsek Nappali Ellátása - Idõsek Klubja
445.- Ft/nap/fõ
Méltányossági jogkörben eljárva 0.- Ft/fõ/nap

Alapszolgáltatáson túli szolgáltatásokért járó díjak 
külön meghatározás szerint

Idõsek Otthona
3370.- Ft/nap/fõ – 101.100.- Ft /hó

Méltányossági jogkörben eljárva
3240.- Ft/nap 97.200.- Ft/hó

(demens és normatíva nélküli férõhelyeken )
3240.- Ft/nap 97.200.- Ft/hó

Az új térítési díjak 2014. április 01-jével kerülnek
bevezetésre!

Léleküdítõ gomdolatok:
„A hála lehetetlenné teszi a boldogtalanságot.“
„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.“
„Vágysz szeretetre? Szeress!“
„Lehet, hogy elérem a csillagokat is, de a szíveket biztosan!“
„A szépség az, amikor valakinek a szemébe nézel, és a szívét látod!“
„Nem kell egyformának lenni ahhoz, hogy jól megértsük egymást!“
„Nem kell egyformának lenni ahhoz, hogy jól kiegészítsük egymást!“
„Néha kiderül, hogy az, amitõl annyira féltél, az pont az, amire a legnagyobb szük-
séged volt!“



Kedves Olvasóink!

A téli karbantartási szünet után január
végén ismét kinyitott a Népfõiskola

uszodája, így diákjaink számára folytatódhat a test-
nevelés órák rendjébe illesztett úszásoktatás. A
lovaskultúra oktatás tavaszi szakaszát március 31-én
szeretnénk indítani.

Január 25-én önkormányzatunk és iskolánk képvise-
letében Sigulinszki Éva vette át Budapesten az
ÖKOISKOLA oklevelet.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a
Vidékfejlesztési Minisztérium által adományozott címet
2016 végéig viselheti intézményünk. Köszönjük minda-
zok munkáját, akik a pályázat írásában közremûködtek,
és megvalósításán jelenleg is dolgoznak.

Január 28-án hüllõbemutató volt iskolánkban. A gyer-
mekek egy siófoki terrarista jóvoltából kígyókat, madár-
pókokat láthattak, rendhagyó biológia órákon vehettek
részt.

Január 30-én Lezsák Sándor képviselõ úr, a parla-
ment alelnöke tartott elõadást nyolcadikosainknak
Hungarikumok címmel. A jó hangulatú beszélgetésen
barkóbán hungarikumokat nyerhettek a legügyesebb
gyermekek.

Február 4-én nevelõtestületi értekezleten értékeltük
az elsõ félév munkáját.

Idén a Keresztény Élet szerkesztõség, a Lakiteleki
Népfõiskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola két Kárpát-
medencei történelmi versenyt hirdetett. Az általános 

iskolások számára „A VÉGEK DICSÉRETE“ címmel a
török háborúk történetérõl, a középiskolásoknak A LEG-
NAGYOBB MAGYAR címmel Széchenyi István életérõl
és a reformkor történetérõl szól a játék. Több mint 130
csapat játszik velünk. A döntõ a Népfõiskolán lesz már-
cius utolsó hétvégéjén.

Február 11-én rendezték meg a Kazinczy-verseny
területi döntõjét Kecskeméten a Kertvárosi
Általános Iskolában. Diákjaink sikeresen szerepeltek,
az 5-6. osztályos kategóriában Simonyi Martina, a 7-8.
osztályos korcsoportban Csíkos Tamás ért el harmadik
helyezést. A gyõztes, Honti Dorka is iskolánk tanulója
volt még az elmúlt tanévben, idén a kecskeméti
Református Gimnázium növendéke. Gratulálunk a
versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak, Csinger
Andreának, Varga Melindának.

Február harmadik hetében ötödikeseink számára görög
témahetet szerveztünk. A gyermekek ókori olimpiai
versenyszámokban mérték össze tudásukat, görög
ételeket készítettek, görög mintára öltözködtek. 

Február 17-tõl 23-ig a COMENIUS program keretében
Portugáliában járt diákjaink és pedagógusaink tíz-
tagú küldöttsége. A svéd és holland utat követõen most
Rio Maior volt az úticél.

A programokról és a látottakról következõ szá-
munkban részletes beszámolót olvashatnak.

Február 24-én Budai Gyula, a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára és Dallos Gyula
mesteredzõ, a magyar lovassport örökös bajnoka
voltak vendégeink. A minisztériumban munkacsoport
készíti elõ a lovaskultúra oktatásának országos

bevezetését. 

Hét olyan iskolát választottak ki, ahol jelenleg is színvo-
nalas munka folyik, ebbe a körbe kerültünk mi is.

Megtekintették negyedik osztályosaink bemutató óráját,
a lovardát, beszélgettek a pedagógusokkal, a gyer-
mekekkel. A látogatásról a HÍR TV is felvételt készített,
melyet a SOROLÓ c. mûsorban vetítenek március 2-án,
és az azt követõen többször is megismétlik.

A TÖLGYFA Sportegyesület hírei

Kiskõrösön rendezték február 8-án a Diák I-II. serdülõ
korosztálynak kiírt rangos versenyt, amelyen 19
egyesület 161 indulója vett részt. Egyesületünk
versenyzõi közül kiválóan szerepelt Kiss Csaba, aki az
58 kg-os súlycsoportban elsõ helyezést ért el.
Gratulálunk gyõzelméhez!

Továbbra is szeretettel várunk minen érdeklõdõt
edzéseinkre, melyek hétfõn és szerdán 16.30-18.30-ig
tartanak az iskola tornatermében. Munkánkat segíti,
hogy pályázaton számos erõfejlesztõ sportszert,
birkózószõnyeget, mezeket, melegítõket nyertünk. Jó
lenne, ha minél többen kedvet kapnának ehhez a remek
erõ és ügyeségfejlesztõ sporthoz!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Lakiteleki gyerekek az óceán partján

Kedves Támogatóink!
Tisztelettel köszönjük azok támogatását, akik
adójuk    1 %-ával az elmúlt esztendõkben a
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány munkáját segítet-
ték. Kérjük Önöket, hogy ebben az esztendõben
is támogassanak bennünket! 
Adószámunk: 18346644-1-03. Köszönjük!

* A bátorság nem mindig oroszlánüvöltés. A bátorság
néha az a halk hang, ami a nap végén azt suttogja:
„Holnap újra megpróbálom!“

* Micsoda különbség! – Én a szememmel látok! 
– Én  a kezemmel látok!  – Én pedig a szívemmel!...

* Ne azt mondd, hogy nem tudod! 
Azt mutads meg, amit tudsz!



Hamvazkodjál hívõ lélek,
Mert porba tér ez az élet.
Akármennyit örvendeznél,
Ne feledd, hogy porból lettél.

Március 5. Hamvazószerda

A húsvétra felkészítõ negyvennapos böjt
hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén
március 5-ére esik. A keresztények ebben a
bûnbánati idõszakban Jézus Krisztus feltá-
madásának, a húsvétnak a megünneplésére
készülnek, a hitben való elmélyülés, a
kiengesztelõdés és a lemondás segítségével.

A hamvazószerda arra az õsi hagyományra
vezethetõ vissza, hogy a hívõk a vezeklés
részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét
a mai napig õrzi a szertartás: az elõzõ évben
megszentelt és elégetett barka hamujából a pap
ezen a napon (és nagyböjt elsõ vasárnapján)
keresztet rajzol a hívek homlokára, közben s ezt
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és
porrá leszel!“ A hamu egyszerre jelképezi az
elmúlást és a megtisztulást.

Az ókereszténység idején a mezítlábas, zsák-
ruhába öltözött nyilvános bûnösöket a püspök a
templomba vezette, majd miután a bûnbánati
zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és
kiutasította õket a templomból. A kiutasítottaknak
egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba
belépniük

A vasárnapokat az egyház nem számítja böjti
napnak, ezért a VII. század óta szerdai nappal
kezdõdik a nagyböjt, így hamvazószerdától
húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen
negyvenet tesz ki. A böjt vallásos gyakorlata a
figyelem középpontjába állítja a bûnbánat, a
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontos-
ságát. Nagyböjtben a keresztények különös fi-
gyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.

Az egyház hamvazószerdára és nagypéntekre
rendel szigorú böjtöt: a 18 és 60 év közötti
híveknek csak háromszor lehet étkezniük és
egyszer jóllakniuk. Ezen a két napon és nagyböjt
többi péntekén 14 évesnél idõsebb tagjait arra kéri
az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne
fogyasszanak húst.

Március 9. Nagyböjt 1. vasárnapja

Az Egyház a mai vasárnapon kezünkbe adja a
felkészülés kíséréseinek ellenszereit: a böjtöt,
a jócselekedeteket, és az imádságot. Gyako-
roljuk ezeket, hogy hitünk nagy eseményére
méltón felkészüljük, és a felkészülésünk ered-
ményeképpen lelki megerõsödést és életet
jelentsen a húsvét közelgõ ünnepe. Azonban
ne csak ezen szent negyvennapon cseleked-
jünk így, hanem egész életünk folyamán, hogy

az örök húsvét, a mi feltámadásunk örömére is
felkészüljünk.

„A Szent Negyvennapnak két jellegzetes belsõ
tulajdonsága van: egyrészt ás elsõsorban ez a
keresztségre való elõkészítésnek és arról való
megemlékezésnek, másrészt pedig ez a töre-
delemnek ideje. Ezért kell, hogy a hívõk ebben az
idõben nagyobb buzgósággal hallgassák Isten
igéjét, több idõt fordítsanak imádságra, hogy így
készüljenek a húsvéti misztérium megün-
neplésére“ – fogalmaz a Sacrosanctum concilium
kezdetû zsinati dokumentum. (SC 109.)

Az Egyház nemcsak megemlékezik Krisztus
húsvéti misztériumáról, hanem a liturgiában
megújítja azt, hogy a hívõk egyesülhessenek a
Megváltóval és felfoghassák kegyelmeit. A nagy-
böjt az évenkénti tavaszi tisztulás és lélekújulás
ideje az Egyházban. Emellett a szellemi harc ideje
is. Krisztus harcba szállt a sátánnal: böjtölése által,
a kísértés visszaverése által, tanítása és gyógyító
csodái által, legfõképpen pedig önként vállalt
szenvedése és halála által. A kereszten látszólag
vereséget szenvedett, de valójában halálának per-
cében rontotta le a sátán birodalmát.

A nagyböjti lelkület elsõdleges jellemzõi: a külsõ
élet visszaszorítása, magunkba szállás; bûnbánat,
életünk jobbítására való szándék; az Egyház
liturgiájával egyesülve a nagyböjti fegyelem föl-
ajánlása.

A nagyböjtnek három fõ sajátos gyakorlata
van:

1. A böjt. Elsõsorban az ételböjt, mert ez a
legkeményebben, leginkább, szüntelenül
figyelmeztetve felszögez minket Krisztus
keresztjére. A böjt kiterjed más külsõ javakra: a
kedvenc ételre, italra, szórakozásra, tréfálkozásra,
alvásra, stb... Bár külsõ tett a böjt, de lényege egy
belsõ valóság: az önakarattól való elfordulás,
Istenhez való odafordulás.

2. Az irgalmasság. Ez kettõt jelent: adni – az
egyházatyák tanítása szerint a böjt akkor értékes
Isten elõtt, ha az így megtakarított pénzbõl (idõbõl,
stb.) a nálunk szegényebbeknek segítünk. Az elsõ
Péter levél alapján: „a szeretet befödi a bûnök
sokaságát“. A másik: megbocsátani. Õszinte
szívbõl, semmi viszonzást és hálát nem várva. Ez
is bûnbánati cselekmény, mert Krisztus ennek
függvényévé tette az õ bocsánatát.

3. Az imádság. A böjt és jócselekedet közvetve
vonatkozik Istenre. Az imádságban, elmélkedés-
ben, lelki olvasmányban a lélek közvetlenül
Istenhez emelkedik: a teremtményektõl a
Teremtõhöz, a hasznostól az igazsághoz, az anya-
giaktól a szellemiekhez, a hétköznapok túl sok
külsõ eseményétõl a belsõhöz fordul, kilép
önmagától, hogy megtalálja igazi önmagát. A
nagyböjt a több liturgikus ima, közösségi ima,
magánima, templomlátogatás, vallási tanulás és
olvasás megszentelt idõszaka. 

A kiegyensúlyozott katolikus emberben nem

válik szét élesen a természetfölötti és természetes
élet. Lelki megújulásunkkal jól egybehangzik, s azt
támogatja, ha nagyböjtben a számtalan
elhanyagolt dolgok rendbe hozását is erénygyakor-
latként kezeljük: elmulasztott kötelességek,
adósságok, halasztott beszélgetések, levelek,
tavaszi nagytakarítás stb.

A kereszút
Latinul  via crucis, via

dolorosa. Eredetileg az
a kb. 1,5 km-es útvonal,
melyen Jézus a
kereszttel a Praeto-
riumtól (Gabbata)
kiment a Golgotára. Ma
olyan ájtatosság,
aminek segítségével a

keresztény hívek Jézus szenvedésein és
keresztre feszítésének eseményein elmélked-
hetnek. Ennek gyakorlásához zárt térben
(általában templomban) vagy szabadban
(általában hegyen) elhelyeznek 14 állomást
(stációt).

Templomunkban Nagyböjt péntekjein a
szentmise elõtt van keresztúti
ájtatosság.

Március 25. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 

„Legyen nekem a Te igéd szerint.“

Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus
megszületésétõl visszaszámolt 9 hónap, az
Angyali üdvözlet ünnepe is. Ezen a napon
emlékezünk meg arról, hogy Gábriel arkangyal
meglátogatta Szûz Máriát a fontos hírrel: gyer-
meket fogan, és fiút szül!   624 óta tartja ezt az
ünnepet  a római katolikus egyház.

Régi idõk óta ez a nap a fák oltásának és
szemzésének napja. Innen az ünnep szép ma-
gyar neve: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Õ
hozza haza az énekesmadarakat, és e napon jön
föl elõször a hal a vízbõl.

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

„Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tõlem.“
( Mk 7,1-13 )
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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

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvéri szeretetre.
Egymást kitartóan, tiszta szívbõl szeressétek.“(1Péter 1, 22-25.)
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Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek,
hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárul-

tatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és
ezt mondotta: 

„Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely
tiérettetek megtöretik,

ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.“
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vac-

soráltak, és ezt mondta:
„E pohár amaz új szövetség az én vérem által,
ezt cselekedjétek valamennyiszer  isszátok az

én emlékezetemre.“ 
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszá-

tok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg
eljön.

Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy
issza az Úr poharát, 

vétkezik az Úr teste és vére ellen. 
Vizsgálja meg azért az ember önmagát, 

és úgy egyék abból a kenyérbõl és úgy igyék abból
a pohárból. 

Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg
az Úrnak testét,

ítéletet eszik és iszik önmagának. 
/ 1Kor 11,23-29. /

2014. március 15. 

Kokárda
leánykori nevén szalagrózsa…

Március 15-én ünnepi érzések és hangulatok
dobogtatják meg szívünket, vasalt fehér ing, öltöny és
az elmaradhatatlan „kitûzõ“, a kokárda. Minél beljebb
kerülünk a szabadságba, annál távolabb vagyunk
ettõl a kicsi, ám mégis óriási horderejû jelvénytõl és
annak jelentésétõl. A körülötte fellobbanó értelmezési
vitában sokan azt igyekeznek bizonygatni, hogy mi a
kokárda. 

Szögezzük le, hogy mi nem. Nem alkalmi, protokoll
ruhakiegészítõ. Ez annál több. Egy nép nemzetté
válásának és a szabadság melletti
elkötelezettségének jele, jelvénye, amelyet évente
egyszer ünnepélyesen a szívünk felett viselünk.
Olyan ez, mint az ószövetségi idõk fõpapjának
öltözékén a „hósen“.

A Szentírásban a 2Mózes 28-ban meglepõ rész-
letességgel olvashatunk a fõpap ruházatáról. Hósen,
efód, palást, köntös, süveg és öv. A fehér a kék, a
piros, az arany, a bíborszínek domináltak benne.
Mind-mind külön jelentéssel bírtak. A bíbor az áldozat
vérét, az arany az Isten dicsõségét, a kék pedig a
békességet szimbolizálta. Az ószövetségi papok
öltözetébõl legszembetûnõbb a hósen volt, az a
négyzet alakú, arasznyi nagyságú „melldísz“, amely-
ben 12 drágakõ volt foglalva négyes sorokban elren-
dezve, a kövekre Izráel törzseinek neve volt vésve,
mint egy pecsét. A fõpap, Izráel törzseinek nevével
együtt szívén hordozta a törzseknek, a gyülekezetnek
ügyét, amikor Isten akaratát kellett megtudakolnia,
vagy kijelentenie. A melldísz szerves része volt a papi
öltözetének, nem csupán méltóság jelvénye, alkalmi
kiegészítõje.

Korunk nagy kérdése, hogy tudunk-e úgy tekinteni a
kokárdára, e szív fölött viselt ruhadíszre, mint Isten
népe a hósenre? Nem alkalmi „kiegészítõként“
hanem öltözetünk szerves részeként. Ott, legbelül, a
szív felett viselni a nemzet sorsát, úgy tekinteni
testvéreimre, mint Isten drágaköveire, akikkel Õ maga
ékesíti és hitelesíti méltóságomat és méltóság
jelvényemet. 

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság,
szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe,
hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségbõl
az õ csodálatos világosságára hívott el titeket. Aki

egykor nem az õ népe voltatok, most pedig Isten
népe vagytok….“ (1Péter 2, 9-10.)

„Vessétek el magatoktól a haragot, az indulatot, a
gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a
gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymásnak,
mert levetkõztétek a régi embert cselekedeteivel
együtt, és felöltöztétek az új embert, aki
Teremtõjének képmására állandóan megújul, hogy
egyre jobban megismerje õt. Itt már nincs többé
görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlen-
ség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem min-
den és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát maga-
tokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek a
könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet... Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És
a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben…“
(Kolossé 3, 8-15.)

Gönczõ Sándor
ny. református lelkész

ISTENTISZTELETEK 
RENDJE:

2014. március 9.  BÖJT I. vasárnapja /úrvacsora/
900 LAKITELEK

1100 NYÁRLÕRINC

2014. április 13. BÖJT VI. vas. VIRÁGVASÁRNAP
Urunk királyi bevonulása Jeruzsálembe, 

a Nagyhét kezdete
900 LAKITELEK

1100 NYÁRLÕRINC

2014. április 17-18-19. Úrvacsorára felkészítõ bûn-
bánati esték

1700 NYÁRLÕRINC
1800 LAKITELEK

2014. április 18. NAGYPÉNTEK,  Urunk kereszt-
halálának napja
900 LAKITELEK

1100 NYÁRLÕRINC

2014. április 20.  HÚSVÉT I. napja /úrvacsora/ 
Urunk feltámadásának ünnepe
900 LAKITELEK

1100 NYÁRLÕRINC
1500 TISZAALPÁR

2014. április 21.  HÚSVÉT hétfõ /úrvacsora/
900 LAKITELEK

1100 NYÁRLÕRINC
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A lakiteleki Népfõiskola
Alapítvány Népfõiskola

Kölcsey házában
(Lakitelek, Felsõalpár 3.)

SOMOGYI  GYÖRGY
Fotográfus

kiállítását láthatják!

A kiállítás megtekinthetõ: 
2014. április 15.

F E L H Í V Á S
Ismételten lesz lehetõség  

NYÁRI NAPKÖZI
JELEGÛ

ÚSZÓTÁBORRA
a NÉPFÕISKOLÁN!

Ha már szervezi a gyerkõc
nyári táboroztatását, 
gondoljon ránk…..

A tábor tervezett turnusai:

2014.június 23-27.
2014. június 30-július 04.
2014. július 7-11.
2014.július 14-18.
2014.július28-augusztus 01.

Politikáról, magunk közt, másként!
Balás Béla kaposvári megyéspüspök 

levele a választásokról

Isten, mivel maga a szeretet, sehogy se maradt meg
egek lakójának. Szembeszállt tehát a káosszal és nem
tisztelte másságunkat. Beavatkozott Káin magánéletébe,
Ábrahámot rávette a közügyekre, majd Mózest
nemzetközi konfliktusba sodorta. Jeremiás és Ezdrás
fedõnevû ügynökeivel ellenállási mozgalmat indított a
kis-emberekért. Dánielt, a határokon túli kisebbség
képviselõjét, Baltazár lakomáján egyoldalú médiaelõny-
höz juttatta, így megbontotta az addigi erõegyensúlyt és
elõkészítette a pogányok Galileáját a Pusztában Kiáltó
szavára. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szemé-
lyesen belépett a napi politikába, majd fokozatosan
megszállta a világot, mert nem fért el a sekrestyékben.
Maga körül feldühítette a hamisakat és lázba hozta az
igazakat. Miatta õrült meg a beépített Júdás, és tõle
nem tudott aludni a köztisztviselõ Pilátus. Kampányolt
33 éven át, megbukott nagypénteken, és mégis gyõzött
húsvétkor. Ezzel azonban nem elégedett meg. Õ
ugyanis nem gyõzni, hanem meggyõzni akart. Igényt
tartott a világ jobbszélére is, balszélére is, sõt a cen-
trumra is.
Bántotta õt a lakomán üresen maradt hely, fájt neki a
piacon ácsorgó, a gyümölcstelen ág és a kamattalan
tõke. Tüzet hozott, amit lángoltatni akart. Ehhez viszont
vérkönny kellett, majd meghasadt Szív és áradó Lélek.
Mindez megtörtént, részérõl minden rendben,
részünkrõl annál kevésbé. A helyzet ezért pocsék és
ezért tart még a történelem.

Beton - Balás Béla kaposvári megyéspüspök

Megjelent a Tanyafejlesztési Program
2014. évi pályázati felhívása! 
Pályázni lehet: 1. Az alföldi tanyák, valamint tanyás
települések megõrzése és fejlesztése érdekében a
tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegû (de min-
imis) támogatására. Pályázat kódja: TP-1-2014
A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjá-
élesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése,
megõrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint a tanyás
települések fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illesz-
kedõ fejlõdésének elõsegítése érdekében a tõkeszegény tanyai
gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerõsítése.
A támogatás igénybevétele – A tanyagazdaságok fejlesztése,
illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében: 
a) tanyai lakóépület felújítására; 
b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; 
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; 
f) állatállomány kialakítására, bõvítésére; 
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások
létesítésére, fejlesztésére;
h) tanyagazdaság energetikai megújítására; 
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények
beruházására; 
j) környezetkímélõ, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; 

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek,
valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök besz-
erzésére, telepítésére, valamint 
l) tanya-tó kialakítására, bõvítésére.

2. Az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megõrzése
és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépüle-
tének alapvetõ villamosenergia-ellátását biztosító egyéni
fejlesztések támogatására. Pályázat kódja: TP-2-2014
A pályázat célja: Szociális alapú támogatás, a közcélú villa-
mos-hálózati csatlakozással és sziget üzemû villamosenergia-ter-
melõ berendezéssel sem rendelkezõ tanyák lakás céljára használt
épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményû vil-
lamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belsõ
fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztéséhez.
A támogatás igénybevétele: Ennek keretén belül támogatás
vehetõ igénybe a közcélú villamos hálózati csatlakozással, és
sziget üzemû villamosenergia-termelõ berendezéssel sem ren-
delkezõ tanyák lakás céljára használt épületének ellátására,
legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményû villamosenergia-ter-
melésére alkalmas berendezés és belsõ fogyasztói hálózati
berendezések egyéni fejlesztésére. 
A pályázat keretén belül tanyának minõsül a mezõ- és erdõgaz-
dasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25.
pontjában meghatározottak értelmében a település külterületén
fekvõ, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a
föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára

létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tar-
tozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban
tanyaként szerepel.
A megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt
telepítõ fejlesztések az értékelés során elõnyt élveznek!
A pályázat keretén belül megújuló energiának számít a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja alapján
a nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, szél, geoter-
mikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, bio-
masszából közvetve vagy közvetlenül elõállított energiaforrás,
továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelõ létesítménybõl
származó gáz, valamint biogáz).
A pályázat keretében mobil eszköznek minõsül: olyan eszköz,
amely eredetileg felállított helyérõl bármikor elmozdítható, le-
szerelhetõ és más helyen eredeti állapotban, mûködõképesen
újra üzembe helyezhetõ.  A pályázat keretében nem számít vil-
lamos energiával ellátottnak azon tanya, amely árammal történõ
ellátására aggregátort használnak.
A pályázat benyújtása, befogadása: A pályázatok elektronikus

benyújtására 2014. február 7. 08 óra 00 perctõl - forráskimerülés
esetének kivételével – 2014. március 10. 23 óra 59 percig van
lehetõség. Forráskimerülés esetén, annak megállapítását
követõen a miniszter jogosult felfüggeszteni a pályázat  benyújtási
idõszakát. További információ: mmmmmmmmmmmmmmmm
http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php

Tóth Márta MNVH Bács-Kiskun megyei referens
bacskmegye@nakvi.hu 30/366-1856

Tisza Vendéglõ
Népfõiskola Alapítvány Lakitelek

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
Telefon: 76/549-049, Telefax: 76/549-051
E-mail: nepfoiskola.elelmezes@lakitelek.hu

TORKOS CSÜTÖRTÖK
A  NÉPFÕISKOLÁN!

Várunk minden kedves érdeklõdõt  2014.március 06-
án a Népfõiskola Tisza Vendéglõjébe 11 órától 20 óráig.

Ezen a napon 50 %-os kedvezményt adunk az étlapon
található étel- és italválasztékból. 
Az ételeink elkészítéséhez szükséges zöldségeket,
salátákat a Népfõiskola vegyszermentes kertészetébõl
használjuk fel.

Asztalfoglalás: +36 76 549-049

Kérjük, hogy érkezzenek pontosan, mivel a lefoglalt asz-
talokat csak további 10 percig tudjuk garantáltan tartani.

Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!

Tisztelettel: Molnár Arnold

Ízelítõ a kínálatból:
– Zöldségtál magvakkal, fürjtojással,
– Falusi vegyes ízelítõ (házi kolbász, sajt, sonka)
– Falusi tyúkhúsleves, fürjtojásos finom metélttel
– Tiszai halászlé
– Roston harcsafilé, sült zöldségekkel
– Tokaji boros kacsasült, mézes-sült almával
– Rántott camambert diós bundában, áfonya lekvárral, burgonya krokettel
– kecskeméti lángoló palacsinta
– erdei gyümölcsös pohárkrém
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa – segít-
ségével egy újfajta sorozatba kezdünk. Írásaiban bemutatja Lakitelek
régi történetét, a múlt népi történéseket, szokásokat... Ha valaki folya-
matosan összegyûjti – az újságból kimásolja, kivágja, füzetbe ragasztja,
vagy épp összetûzi – a lapokat, akkor mindenki készíthet magának egy
kb. 15 fejezetbõl álló néprajzi és helytörténeti füzetecskét.
Igazán érdekes, olvasmányos gyûjtemények ezek!

5. rész 
Hajóvontatók

„Csak hogy ne lopjanak,
dologgal kínlódnak”   Fodor A. (1838)

Dologgal kínlódók – hajóvontatók
A legszegényebb emberek,

igen gyakran asszonyok,
leányok és elítélt fegyencek
sorsa volt a süllyedés szintjéig
megrakott hajók parti vontatása.
Szembe a folyó sodrával, a
kifulladásig. A hajóvontatás
rómaiaktól kezdve „szabályozott
foglalatosság” volt. Kései pél-
daként nálunk 1566-ban akkori császárunk II. Miksa szigorú paranccsal kötelezte
a vármegyéket, „az uradalmi hajókat jobbágyok vontassák!” Pár évvel késõbb I.
Ferdinánd újabb ukázt adott, „ahol a vontató lovak már nem boldogulnak”,
emberek húzzanak. Késõbb a földbirtokos urakat hajóvontató utak kiépítésére
kötelezték. Õk persze robotmunkaként ezt tovább hárították jobbágyaikra, s ha
valaki félvállról véve a dolgot nem tuskózta ki rendesen a vízbe dõlt fákat,
bokrokat, fát hagyott maga után a vontató úton, büntetésbõl hamarosan maga is
hajóvontató lett.

A félhold uralma alatt a török is robotként kényszeritette ki a hajóvontatást.
Nem fizetett. Sõt aki a basa által kiírt „hajóváltságdíjat” megfizetni nem tudta, s
megfogták, hetekig, hónapokig sem került haza. Még szerencséje volt, ha nem
tartották oda örökös rabszolgaságra. A Tisza és más folyó hat mérföldes
körzetébõl bárkit befoghattak a kötelek elé. Ám a hat mérföldet igen pazarul
mérték. Így került Kecskemét is a kötelezettek közé. Abdurrahman, az utolsó
budai pasa idejében „enyhült” csak a szorítás. 1865-ben hajóstisztjeinek szigorú
parancsba adta, „a kecskemétiektõl száz hajóvontató embernél többet ne követel-
jenek!” Senki se gondolja, városi polgárra kötötték a vontató hámot. A Tisza-
partról vitték, akit értek.

A Tisza-parti Szikra csárda forgalmas kikötõhely volt. Hornyik János
Kecskemét múltja (1860) címû könyvében úgy említi: „Szikra, hol vendégfogadó
és kirakodóhely van épületfák, malomkövek számára”, az akkori viszonyok között
kereskedelmi központnak volt tekinthetõ. Innen fogattal továbbíthatták az árut
Kecskemét irányába, de a Tiszántúlra is. Így a hajóvontatók rendszeres
pihenõhelye is lett. Jobb pipafüst mellett kocsmában végezni a napot, mint kint
aludni a nyirkos vízparton. Úgy is „intézték”. Ha csárdához közeledtek, bizony
könnyen „meglazult” valami a vontatókötélzet körül.

Vontatás lóval
Egyesek a vontató fogat, vagy „cúg” lovait a nyugodtabbak közül választották, a

„serény”, mozgékony ló nem jól dolgozott. Mások a „cúgjáráson” aprótermetû
„macskalovakkal” húzattak, vagy higgadt „félmura” lovakat fogtak be. Valójában
csak a tapasztalt „vezérló” más néven „preznyák” volt nélkülözhetetlen. Ezt igazol-
ja, a cúgban gyakran találtak lopott lovakat a pusztai pandúrok. 1841 július elején
egy gazda, „kurrentáltatta”, köröztette lovaiba sütött bélyegét. Hamarosan rá is
találtak az elveszett jószágokra a „sóvontatók cúglovai” között. 

Az indulás többnyire a kora hajnali órákra esett. Mikor még alig világosodott,
felkeltek a vontatók, s az állatok megabrakoltatása után máris útra keltek. Az
egész napos vontatás során az egyetlen igazi pihenés valójában a deleltetés volt,

s az is inkább a lovak kedvéért, hiszen az ember ehetett menet közben is, de a
hajnal óta nem evett állatot meg kellett legeltetni. Igen gyakran tilosban.
„Valahányszor a lovas vontatókról esett szó, az adatközlõ hajósok szinte egybe-
hangzóan megjegyezték, hogy a pajzernek, rúdnak, lovaskötélnek, hámfagúzs-
nak, drumónak, pajzerpeceknek és más segédeszközöknek mindig csak akkor
esett baja, amikor valami jó kis hereföld vagy tengeriföld mellett húztak el. Ilyenkor
a hajtók mindig találtak valamilyen ürügyet, hogy megállhassanak.”

Ott éjszakáztak, ahol rájuk esteledett, de ravaszul úgy osztották be útjukat, a
sötétedés egy-egy part menti kocsma közelében érje õket. Szokás szerint éjjel
nem vontattak, csak nagyon ritkán, sürgõs fuvarnál, de akkor is csak hold
világánál.

Partváltás – átvádolás
„A tülök hármat kurjant, majd hatot, a hajcsárok tudják, mind leszáll lováról, s

nagy lármával, ostorpattogással kezdik ûzni a lovakat. A hajó sebesen nyomul a
víz ellenében. A tülök kilencet üvölt. A hajcsárok ütik a lovakat egész a dühödésig,
a szegény pára érti a szót, s érzi az ütést, vágtat elõre a megszakadásig. Öt per-
cnyi ilyen munka több neki az egész napi húzásnál. Most a kürt tizenkettõt böm-
böl. Amire ember és állat képes, elõveszi most. A végsõ erõfeszítés az összero-
gyásig megy. A hajókötél, a három ujjnyi alattság megfeszül, a hajóbiztos ott áll a
kötél elõtt, kezében éles hajósszekerce. Mikor legsebesebben vágtat elõre a hajó,
a szekercének egy csapásával kettévágja a hajó orrán a kötelet. A kifeszített
kötél, mint valami óriási húr bõg végig a levegõben, magasan felcsapva. A vontató
lovak mind rakásra esnek, a legelsõ lónak nyaka törik. A kötelérõl elszabadult
hajó elfordul, s orrával a szembe partnak fordulva, átvág a folyamon.” (Jókai Mór
1872)

Emberi erõvel
A hajóvontatók legnagyobb tiszai központja Szeged volt. A mi hajóhúzóinkat

szolnoki és csongrádi hajósgazdák fogadták fel. Múzeumban õriznek egy Alpár
térségében kialakított egyedi formájú vontatóhámot, akkori nevén „abranyicát”.
Egy múlt század eleji leírás pedig felsõalpári talicskás banda felfogadásáról szól,
10 korona fizetségért. A munkások semmibevételérõl csak annyit, a csongrádi és
általában a Tisza-menti hajósgazdák két ember erejével helyettesítettek egy lovat.
A lóvontatáshoz hasonlóan a bandát a „vezérrudas” vezette. Mögötte a kötél két
oldalán párosával jöttek a vontatók. Párt nemritkán férj és feleség alkotott.  A sort
a „kurtulás” zárta, aki a haladási irány tartása miatt inkább oldalra, mint elõre
húzott.

Ha kiöntött a Tisza betakar-
va a „cugjárást” az elõrehal-
adáshoz sajátos módszert, a
„kukázást” alkalmazták.
Ilyenkor a vontatók a
teherszállító „bõgõhajóra”
szálltak. A vontatókötelet
végén a 70-80 kilogrammos
„kukásmacskával” ladikon vit-
ték elõre. Eveztek, amíg a
kötél hossza engedte. Ha elfo-
gyott, kidobták a macskát,
rögzítették a kötelet. Ekkor a
hajón lévõ vontatók árral
szemben a macskáig húzták
elõre a hajót. És a menet
kezdõdött elõlrõl, 30 – 35 métert haladhattak egyszerre. Úgy számolták, naponta
15 kilométert tehetnek meg így.

A hajóvontatók csakúgy, mint a hajósok, halászok és egyéb „vízenjárók”, az
utak, és vándorok védelmezõjével, Szent Kristóffal szemben védõszentjükként
nepomuki Szent Jánost tisztelték. Minden év tavaszán ünneppel köszöntötték,
„hogy a nagy Szent, aki ismeri minden víziember lelkét, kegyesen õrködjék a
végtelen vizek utasainak élete felett”.                                Lisztes János

Következik – Szikra puszta pásztorai

Búzaszállító bõgõshajó
Nagybõgõfej formára faragott orrtõkéjérõl kapta
egyik nevét, de búza = élet, innen búzás,- vagy

életeshajó a neve

Lotz Károly: Hajóvontatók

Nem kell egyformának lenni ahhoz, hogy együttmûködjünk!
Nem kell egyformának lenni ahhoz, hogy egyenlõek legyünk!
Nem kell egyformának lenni ahhoz, hogy barátok legyünk!
Nem kell egyformának lenni ahhoz, hogy törõdjünk egymással!



LAKITELEKI    ÚJSÁG12 február-március

Nagycsaládosok
Egyesülete
Házasság Hete 
2014. február 9-16.

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

A Szerelmi 3próbát 2014. február 14. és
március 22. között lehet teljesíteni,
szabadon választott idõpontokban. 
A 3próba lezárásaként március 22-én 1700

órától a Lakiteleki Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házban élménybeszámoló estet tartunk, ahol
a kitöltött útlevéllel résztvevõ párok között, egy
gyertyafényes vacsorát sorsolunk ki. A
3próbához tartozó útlevél és útmutató átve-
hetõ Rózsáné Bõszén Ilonától a Polgármesteri
Hivatalban 2014. február hónapban, 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
kapcsolódva 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.
Munkáitokat 2014. március 22-én 1400-1500 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.

A február a téli hónapoknak megfelelõen nyugalomban telt
egyesületünk számára. Az alaptevékenységünknekmegfelelõ
járõrözõ (gépkocsival, gyalogosan, kerékpárral és lóval), jelzõ
szolgálatunkat végeztük. A január hó végi gyûlésünk keretében új
– az Országos Polgárõr Szövetség által meghatározott formá-
tumú, országosan egységes – téli és nyári sapkát tudtunk tagjaink
számára kiosztani. 

Sajnálatos módon ismét egy temetésen segítettük a búcsúz-
tatásra érkezõk és az onnan távozók biztonságos közlekedését,
ügyeltünk a parkoló gépkocsik biztonságára. id. Kiss István
temetésének biztonságos lebonyolításában Keresztúri Dénes és
ifj. Verzár Csaba polgárõreinkvettek részt. 

Kevésbé szomorú rendezvényen is szolgáltak polgárõreink,
Ágoston Györgyné és ifj. Salánki Imre társunk az Idõsgondozó
Központ támogatására szervezett bálon jelenlétükkel segítették a
rend fenntartását. 

Az általános iskolások iskolába beengedésének helye a
közelmúltban megváltozott, már csak a Dózsa György utcával
szemben kialakított új parkolónál lévõ bejáraton közlekedhetnek a
diákok. A február 17-21-ei héten – a sok távol lévõ pedagógus
miatt, a nebulók biztonságos közlekedésének segítése érdekében
– igazgató úr felkérésére dél körül állandó polgárõr jelenlét volt az
új parkoló kijáratánál. Itt id. Salánki Imre látta el a külön szolgála-
tot.Minden kedves polgárõrtársamnak ezúton is köszönöm a rend-
kívüli szolgálatvállalást!

Közeleg a tavasz, megkezdõdnek a kerti munkák otthon is és a
hobbikon, tanyákon is, a gazdák elõveszik a kerti gépeket, szivat-
tyúkat. Kérjük, hogy zárják a szerszám tárolókat, szivattyúaknákat,
a hétvégi házakat vagy vigyék haza eszközeiket. 

Ne adjanak esélyt a betörõknek!
A lakások szellõztetését úgy oldják meg, hogy tartózkodjanak a

lakásban, a besurranó tolvajok elõszeretettel használják ki a nyitott
ajtók, ablakok által kínált lehetõséget. Amikor a kertben dolgoznak
zárják be a kaput, a lakást!

Sajnos 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. 

Madari Róbert elnök

A kerékpárra vonatkozó, 2013. december 10-tõl 
hatályos üzemeltetési mûszaki feltételek

A közút i  köz lekedésben részt  vevõ kerékpárra vonatkozó
üzemel te tés i  mûszaki  fe l té te lek

116. § (1) A kerékpárt fel kell szerelni * a) könnyen kezelhetõ, megbízható kor-
mányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a
kerékpár egyéb kezelõszerveinek mûködtetését, * b) két, egymástól
függetlenül mûködtethetõ, száraz és nedves idõben egyaránt hatásos féksz-
erkezettel, amelyek közül az egyik az elsõ, a másik a hátsó kerékre hat, * c)
hangjelzõ berendezéssel, amely csak csengõhangot adhat, * d) egy elõre
fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta idõben legalább 150
méter távolságról látható lámpával, * e) egy hátra piros fényt adó, sötétben,
tiszta idõben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelzõ lámpával, * f)
elõl egy fehér, hátul egy vagy két piros színû, szimmetrikusan elhelyezett,
nem háromszög alakú fényvisszaverõvel, és * g) legalább az elsõ keréken,
legalább 2 db, egy átmérõ mentén elhelyezett borostyánsárga színû, mindkét
oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverõvel (küllõprizmával). A küllõprizmák
helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverõ körgyûrû
felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz.
elõírásának megfelelõ gumiabroncsokon.

A   H É T   K R A J C Á R
története szocialista relációban

A dúsgazdag nagybácsi magát koldusnak álcázva 
meglátogatta tékozló „elvtársát“ és azt mondta:
Itt van néhány fillér, tudom, hogy nincs pénzed. 

Vegyél belõle szappant. Mossátok le egymásról a 
piszkot és a gyalázatot, ami az évtizedek során, 

leginkább a rendszerváltozás után rátok rakódott. 
Csak vigyázzatok, hogy közben a nagy röhögésbe 

bele ne pusztuljatok!
El ne mondjátok, a pénzt honnan kaptátok,

mert visszaveszem tõletek az elõzõvel együtt. 

Kecskés Sándor

A Nyugdijas Klub hírei 
A januári elsõ összejövetelünkön annyi program-

terv, javaslat merült fel, hogy  már-már  nem csak az
elsõ félév, de a második félév  idõpontjait is majdnem
megtöltöttük tennivalókkal. Felkerült a listára farsang,
találkozás a Polgármester Urral,  elõadások,  kirán-
dulások,  nemzeti és társadalmi ünnepek megün-
neplése,  szalonnasütés,  névnapok  megünneplése
és egyebek. Beneveztünk az Életet az Éveknek
szervezet kártya bajnokságára, valamint a Ki-Mit Tud
vetélkedõjére, ahol Lakiteleket képviseljük. Idén (két
év kihagyás után) ismét megrendezzük a megye
nyugdíjas klubjainak  találkozóját a Tõserdõben.

A farsangi mulatság idõközben  már lezajlott.
Nagyon nagy sikere volt az elsõsegély-csoportnak,
ugyanis Almásiné Jutka  doktor néninek, Magyarné
Tercsi és Tóthné Bori ápolónõnek  beöltözve kérve-
kéretlenûl is segítettek, akinek   szükségesnek lát-
ták. A felszerelésük majdnem  tökéletes volt. Az
infúzión keresztül  vér folyt (egri bikavér), a spatula
(cipõkanál) is kéznél volt,  szaporán  dolgozott a
reflex-kalapács (klopfoló), a  géz kötés is felkerül(-
hetett), ahova kellett, (volt, hogy  valakinek épp a
szájára).

Enni-innivalóban sem volt hiány, a piknik  alapon
összehordott finomságok széles skálája került a svéd-
asztalra.

Polgármester Úrral való találkozást kicsit késõbbre
kellett halasztani, de reméljük  az is meg lesz tartva
március elején.

Nõnapon már hagyomány, hogy  Jandrasits Jóska
köszöntõt, vagy verset mond,  virágszálat kapunk a
„fiúktól“ és  tea, zsíros kenyér mellett elbeszélgetünk.

Nemzeti ünnepünkön közösen részt veszünk a
Templom téren.

Március végén egy ismeretterjesztõ  elõadást hall-
gatunk meg Olajos Igazgató Úr  jóvoltából.

Kirándulunk Gyulára, ahol a város nevezetességeit
tekintjük meg,  kicsi fürdõzünk,  s a tervek szerint
jövetben meglátogatjuk  békésszentandrási
szõnyegszövõt is.

Az õszi kirándulást Dél-Baranyába tervezzük a
Nõk Klubjával közösen, amelynek során felkeressük
Siklóst, Abaligetet, Orfût és környékét. 

Április végén  lesz a szalonnasütés a Mûvelõdési
Ház mellett és  kötetlen baráti beszélgetés. 

Májusban  „Akik köztünk élnek“ sorozat keretein
belül Vargáné Bodor Judit népi iparmûvész
munkásságával ismerkedhetünk meg.

Május végén kerül megrendezésre a  nagy
nyugdíjas találkozó. Izgalommal várjuk, mert nagyon
kedvesek a vendégeink, rengeteg ismeretség, jó
barátság köttetik,   szép mûsort hoznak vendégeink,
hálásak és jó látni, hogy jól érzik magukat....de! A
már lezajlott 9  ilyen rendezvény után  azt is tudjuk,
hogy igen fárasztó,  kimerítõ, szerteágazó  munkát
igényel a szervezés és lebonyolítás elsõsorban a
klub vezetõjétõl, de minden tag segítségét is  igényli.
Mégis egyhangú volt a döntés: Megrendezzük!

Tervezünk még júniusban  gyógynövény-gyûjtõ
túrát, valamint az elsõ félévi névnapok kollektív
megünneplését.

Ilyen gazdag tervekkel indult  ez évi  munkánk.
Reméljük, mindent sikerül megvalósítani.

Fincickyné Piroska

Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

A polgárõrség hírei
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„A különbözõ nyelvek melegébõl keltek ki a különbözõ népek,
melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó
szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is
az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe;
hazát a bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de
nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes erõ és hatalom,
a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hûség és
becsület illeti õt.“ (Tamási Áron)

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én...“

Az akác legyen hungarikum! A fehér akác (Robinia pseudoacacia) méze és a

fájából készült erdészeti termékek legyenek hungarikumok!

Földrajzi indoklás: A Föld akácállományainak mintegy fele õshazájában, Észak-Ameriká-
ban található – a másik felének nagy része a sikeres honosításnak köszönhetõen viszont
Európában, mégpedig túlnyomóan a Kárpát-medencében. A Kárpát-medencében élõ akác-
állományok majdnem 9/10-e Magyarország mai közigazgatási határain belül tenyészik.
Hazánk erdõterületeinek közel 1/4-e akácos volt, 1925-ig, bár sajnos azóta hazánk erdõsült-
sége sokat zuhant. A magyar akácgazdálkodás mára minden egyes gazdasági és egyéb
vetületével együtt nemzetközi fogalommá nõtte ki magát.  A magyar ember felfedezte
magának és megkedvelte ezt a fafajt, s mindazt, amit a mindennapi élethez belõle kinyer.
Ismertsége és kedveltsége talán objektív ökonómiai értékein is túlnõtt napjainkra.
Termékindoklás: Az akácméz unikális a világ mézei között, melynek minõsége és termé-
szetes összetétele még az õshonos hársaink mézeit is lekörözi. Tartósítást vagy vegysze-
rekkel való telítést nem igénylõ faanyag. Ezért az akácból elbontva sem lesz veszélyes hul-
ladék. Rendkívül tartós és ellenálló faanyag. A Kárpát-medencében sok ezer négyzetkilo-

méteren a futóhomok megkötõje, meddõhányók meredélyeinek a megfogója lett. Mezõvédõ
fasor, elsõrangú és elterjedt méhlegelõ. A friss akáchajtás számos legelõ vad tápanyagdús
tápláléka. Az akác fája feldolgozva, pl. gõzölt parkettakánt a trópusi fákkal vetekszik, s
faanyaga mintegy százféle faipari cikket szolgáltat. Fûrészpora, kérge kiváló kertészeti ta-
lajtakaró, melynek bomlása során természetes gyomosodásmérséklõ anyagok szabadul-
nak fel. Az akác a magyar parasztember szívós és sokoldalú szerszámfája,  a legmagasabb
kalóriaértékû tûzifa. S a sort még hosszan lehetne folytatni.
Nemzeti érték indoklás: A fehér akác (Robinia pseudoacacia) az egyetlen fafaj a Kárpát-me-
dencében, s különösen hazánk jelenleg csupán 21%-os erdõsültségû területén, mely ennyire
sokoldalú hasznosítással bír, s mind az élelmiszertermelésben, mind a hazai erdészeti ter-
mékek alapanyagaként egyedi hírre tett szert pátriánk határain belül és kívül egyaránt. Az akác-
termékek mindegyikét tipikus magyar termékként tartják számon határainkon túl is. A hun-
garikumok közösségi oltalom alatt állnak – a hungarikumok mindenkié. Petíciót is aláírhat
az interneten, hogy vegyék be az akácot a Nemzeti Értéktárba, ill. a Hungarikumok
Jegyzékébe. h t tp: / /www.pet ic iok.com/akac_hungar ikum
Én már megtettem! Czinege Edit 

Ábrányi Emil  a múlt század elején élt  és
írt, a Cyrano fordítása tette híressé. Ezt a
verset 100 éve írta és ma talán aktuálisabb,
mint valaha –, és azóta is élünk!

Ábrányi Emil

Él a magyar
Fessétek bár sötétre a jövõt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgõ, hosszú gyászról,
Mély süllyedésrõl, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temetõ a múlt!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen.. ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdõ virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált  minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bûnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát -
Hogy a szabadság leghûbb védõje vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdõl:
A te szabadság-szeretõ szívedtõl
Új lángra gyullad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!

Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket ül!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erõs, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról
Közeledik a tavasz és ezzel a kertek végében a tûz-
gyújtások ideje. Felhívjuk a lakosság figyelmét,hogy a
tûzvédelmi szabályok folyamatosan változnak és egyre több
felelõséget ró a tûz gyújtójára. A rendelet pontjait érdemes betar-
tani mindannyiunk biztonsága és a bírságok elkerülése érdekében.
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról
239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hul-
ladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését
megengedi – alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek minõsül.
(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep-(zárt

kertben történõ égetést is) – égetés helyét, idõpontját és ter-
jedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú
tûzvédelmi hatóságnak (ingyenesen hívható105 telefonszámon is
lehetséges) írásban be kell jelenteni.
(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt

gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
A tûz gyújtása elõtt közvetlenül és eloltása után is kéri a területileg
illetékes Tiszakécskei Önkéntes Tûzoltóság, hogy a 06-76/441-
015 telefonszámon az indokolatlan riasztások elkerülése
érdekében jelentsék be tevékenységüket.
A vonatkozó jogszabályi elõírások megszegése a következõ

szankciókat vonhatja maga után:
1.  Tûzvédelmi elõírás megszegése, ha az tüzet idézett elõ:
100.000-1.000.000 Ft-ig terjedõ tûzvédelmi bírság,
2. Tûzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elõ és az
oltási tevékenységben a tûzoltóság beavatkozása is szükséges:
200.000-3.000.000 Ft-ig terjedõ tûzvédelmi bírság,
3. Tûzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tûz vagy
robbanásveszélyt idéztek elõ 100.000-1.000.000 Ft-ig terjedõ
tûzvédelmi bírság,
4. Egyéb tûzvédelmi jogszabályban vagy a tûzvédelmi szabályza-
tokban foglalt elõírások, továbbá a tûzvédelmi szabványok elõírá-
sainak megszegése esetén: 20.000-60.000 Ft-ig terjedõ tûzvédelmi
bírság,
5.  A termõföld védelmérõl szóló törvényben elõírt hasznosítási,
vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tûze-
setek megelõzésérõl nem gondoskodik: 60.000-200.000 Ft-ig ter-
jedõ tûzvédelmi bírság.

Megértésüket és közremûködésüket köszönjük!

KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESÕK RÉSZÉRE

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatja az

álláskeresõket, hogy a TÁMOP 1.1.2 uniós program keretén
belül  2014-ben az alábbi képzéseket tervezi indítani

Konyhai kisegítõ
Feltétele: – alapfokú iskolai végzettség

– egészségügyi alkalmasság
Tervezett indítás: 2014. április 07.

Nevelõszülõ
Feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Jelentkezzen,

– ha szívesen gondoskodna saját otthonában
család nélkül maradt, 
segítségre szoruló gyermekekrõl,          
– ha úgy érzi, van Önben elegendõ türelem, elfo-
gadás, szeretet és empátia,
– ha személyes és lakáskörülményei megfelelnek
a törvényi elõírásoknak.

Tervezett kezdete: 2014. május 05.

Tisztítás-technológiai szakmunkás
Feltétele: - alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. május 26.

Zöldség- és gyümölcstermesztõ
Feltétele: - alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. június 10.

A program, valamint a képzések résztvevõje az lehet, aki a
következõ célcsoportok valamelyikébe sorolható:
1. a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõk, 
2. a pályakezdõk, illetve a 25 év alatti álláskeresõk,
3. a projektbe történõ bevonás idõpontjában az ötvenedik
életévüket betöltött személyek, továbbá
4. akik a projektbe való belépést megelõzõ 12 hónapon
belül gyermekgondozási segélyben, , terhességi-gyermek-
ágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek;
illetve  gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban
részesültek, vagy jelenleg is részesülnek,
5. foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak,
6. tartósan munkanélküli, vagy tartós munkanélküliséggel
veszélyeztetett álláskeresõk.

Bõvebb információ kérhetõ:
Horpácsi Bálintné (horpacsibne@lab.hu) vagy Bodor

Ágnes (bodora@lab.hu) TÁMOP 1.1.2 ügyintézõknél 6060
Tiszakécske, Béke u. 116. 

Telefon: 76/441-286; 76/540-079; 30/695-1371; 30/742-6456



AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa... :o)

A tulajdoni lap rejtelmei 

Írtam már az ingatlan
adásvételrõl és annak minden
fontos elemérõl, a nehéz-
ségekrõl. Azt viszont még soha
nem részleteztem, hogy mi is a
legelsõ konkrét buktató egy ingatlannál. Hát persze, a tula-
jdoni lap! Mindenki tudja, hogy van ilyen, azt is hogy kb.
mirõl szól.

Az ingatlanokra vonatkozó adatokat a Földhivatalok
közhiteles nyilvántartása tartalmazza. A tulajdoni lap több
részbõl áll, ezeket római számokkal jelölik. 

A tulajdoni lap „teteje“
A bejegyzések egy speciális esete a széljegy, ami azt

mutatja, hogy valakinek, valamely bejegyzésre váró
kérelme a Földhivatalhoz beérkezett, és bírálat alatt van. A
széljegy még nem bejegyzés, csak azt jelzi, hogy
beérkezett a földhivatalhoz.

Az elsõ rész (I.)   

Az ingatlan adatait tartalmazza településnévvel, pontos
címmel, helyrajzi számmal és az ingatlan mûvelési ágának,
rendeltetésének valamint jogi jellegének megjelölésével. 

Az, hogy az ingatlan bel-, vagy külterületi, szintén ebben
a részben található.

A második rész (II.) 

Itt található a tulajdonos(ok) neve és néhány olyan adata,
amely alapján beazonosítható. Minden, a tulajdonoshoz
köthetõ plusz információ is ebben a részben szerepel. Ilyen
lehet a tulajdonos kiskorúsága vagy az a tény, hogy gond-
nokság alá helyezték. Ezen kívül itt szerepel, hogy milyen
úton szerezte az ingatlant (ez a tulajdonszerzés jogcíme),
például adásvétel, öröklés, ajándékozás.

A harmadik rész (III.) 

Ez tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és ter-
heket, továbbá olyan tényeket, mint az elidegenítési és ter-
helési tilalom, folyamatban lévõ peres eljárás, végrehajtás
vagy az árverés kitûzése. 

Jelzálogjogként valamilyen meghatározott összegû ter-
het jegyeznek be az ingatlanra. A jelzálogjog akkor kerül
törlésre a nyilvántartásból, ha a kölcsön visszafizetésre
kerül, vagy az ingatlant árverésen értékesítik.

Végrehajtási jogot a végrehajtó kérésére lehet bejegyezni
az ingatlan lefoglalásakor. Ebben az esetben bejegyzésre
kerül a végrehajtás ténye és a végrehajtandó összeg is.

Haszonélvezeti jog bármely személy javára bejegyezhetõ
szerzõdés alapján, de jogszabály is elõírhatja, mint pl. az
özvegyi jog. A haszonélvezõ jogosult az ingatlant birtokolni,
használni, hasznait szedni.

Szolgalmi jogként elsõsorban közérdekû jogok kerülnek
a nyilvántartásba, például az áram? és gázelvezetés joga.
Leggyakoribb példa a szolgalmi út, ami egy meghatározott
átjárási jog.

Fontos: Ha valamelyik rész nem tartalmaz bejegyzést,
akkor is szerepelnie kell a tulajdoni lapon az „ez a rész bej-
egyzést nem tartalmaz“ mondatnak. Ha a tulajdoni lap III.
része nem tartalmaz bejegyzést, azt jelenti, hogy az ingat-
lan per- teher- és igénymentes.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com
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A gyerekek kétszer annyi idõt töltenek a Net elõtt, mint
azt szüleik hiszik, akik nem tekintik komoly problémának
az online zaklatást, állapítja meg az UNICEF közelmúltban
megjelent tanulmánya. A fiatalok jelentõs többsége
találkozott már tiltott tartalmakkal, kapott szexuális jellegû
felhívást felnõttektõl, adott ki magáról túl személyes infor-
mációt és tart kapcsolatot vadidegen online „barátokkal“.

Európában az Internet hozzáféréssel rendelkezõ 9-16 éves
gyerekek naponta 1-5 órát neteznek, Magyarországon ez az
arány napi 2,5 óra (156 perc). A kutatóközpont felhívja a figyel-
met arra, hogy a gyerekek átlagosan havi 1,5 napot (39 órát)
töltenek online, kétszer annyit, amennyit a szüleik gondolnak.

Az Internet hasznos eszköze a
tanulásnak, az információszerzés-
nek, a játéknak, a társas kapcsola-
toknak. Veszélyei fölött sem
szabad azonban szemet hunyni.
Becslések szerint a gyermekbán-

talmazásról készült képfelvételek száma az Interneten több
millióra tehetõ, a felvételeken látható gyerekek száma pedig
több tízezer. Ha egy kép felkerül a hálóra, az onnantól önál-
ló életre kel. Képes átlépni minden határt és idõkorlátot.
Kitörölhetetlen!

A szülõk sok esetben el vannak maradva a technológia
terén és nem tudnak segítséget/támpontot adni a gyere-
keknek. Az Internet határtalanságát kihasználják a bûnözõk,
hisz leginkább onnan tevékenykednek, ahol a törvénykezések
kevésbé hatékonyak és erõsek. Épp ezért lenne szükség
globális összefogásra, hívja fel a figyelmet az UNICEF Inno-
centi kutatóközpontjának legújabb tanulmánya. A nemzetközi
tanulmány kimondja, hogy a gyerekek a világ minden táján
hasonló módon és hasonló célokra használják az Internetet,
ez alatt különösen a közösségi oldalak használata értendõ.

Fõ cél az ismerekedés és a kapcsolattartás. Ezen folyam-
atok közben az UNICEF tanulmány az online erõszak 3 külön-
bözõ formáját vizsgálta: szexuális visszaélések, az ezt rögzítõ
felvételek, valamint a virtuális bántalmazás (cyberbullying).

A világon a gyerekek mindenhol arról számoltak be,
hogy életükben komoly probléma az internetes zaklatás, a
felnõttek viszont nem érzik ennek súlyosságát.

Az online zaklatásoknak elenyészõ hányada real-
izálódik a való életben, a nagyobb gond inkább abból
adódik, hogy mik történnek az online térben a zaklatás
során. Ide tartozik a személyes és intim adatok/képek
megszerzése és az azzal való visszaélés, valamint az
online zaklatás egyéb formái, pl. lejáratás.

Az UNICEF amerikai kutatása szerint azok a gyerekek, akik
az iskolában erõszakoskodnak másokkal, valószínûleg maguk
is elektronikus zaklatás áldozatai. Az internetes zaklatás
elkövetõi legtöbbször más gyerekek és fiatalok.

De mi is az a virtuális bántalmazás (cyberbullying)?
Egyre gyakoribb az internetes kortárs-zaklatás. Egyre

többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a számukra
nem szimpatikus osztálytársat úgy, hogy álprofilt hoznak létre
a nevükben, szervezetten pocskondiázzák,megverik és az
errõl készült videót feltöltik a Netre, mobiltelefonon küldenek
kellemetlen vagy ijesztõ sms-eket.

Jellemzõi: * Néhány esetben az internetes zaklatás még
rosszabb, mint a zaklatás egyéb formái, hiszen a nap 24
órájában folyamatosan, akár a biztonságos otthoni környe-
zetben is folytatódhat. *A zaklatás áldozata nem biztos, hogy
tudja, kik zaklatják, ezért az összes ismerõsével távolság-
tartóvá válhat. A zaklató anonimitása ijesztõbb lehet a gye-
rekek számára, fokozhatja a védtelenség érzését, így

komolyabb sérüléseket okozhat. *A
valós életben történõ iskolai zak-
latáshoz képest is kevesebb lehetõség
van arra, hogy a felnõttek bármit tegyenek
ellene. Ezért kevesebb az esély, hogy a bántalmazott segít-
séghez jusson, s még kevesebb, hogy a bántalmazóval
elbeszélgessenek: mi az a nagy fájdalom, hiány, vagy problé-
ma, ami miatt ilyenre „vetemedik“. * A kellemetlen, zaklató ké-
pek üzenetek nagyon gyorsan, széles körben elterjednek. Így
a megaláztatás még nagyobb közönség elõtt történik, még
több tanú látszólagos beleegyezésével, mint az offline zaklatás
során. *A zaklatás áldozatának azért is nehéz továbblépnie
egy „lezárt ügy“ után, mert a Neten publikussá vált képek bár-
mikor felbukkanhatnak újból, hiszen bárki elmenthette azokat.

Mit tehetünk ellene? Tippek szülõknek
Minden szülõ segíteni szeretne a gyermekének, ha ilyen

történne vele. Hét praktikus tanácsot adunk segítségképpen.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok is megértsék,
ezért érdemes velük együtt átolvasni ezeket.
1. Legyen tudatában annak, hogy akár az ön gyermeke is zak-
lathat másokat az Interneten, illetve lehet zaklatás áldozata!
Intõ jel lehet, ha gyermeke feszültnek, idegesnek tûnik inter-
netezés vagy mobilozás után.
2. Beszélgessen gyermekével arról, hogyan, mire használja az
Internetet, mobiltelefont! 
3. Ismerje meg a gyermeke által használt szolgáltatások biz-
tonsági eszközeit! A legtöbb közösségi oldalnak, chat oldalnak
vannak „blokkolás“ vagy „elutasítás“ gombjai, biztonsági beál-
lítási menüpontjai némelyik lehetõséget nyújt az online
üzenetek rögzítésére is.
4. Emlékeztesse gyermekét arra, hogy ne vála-
szoljon a rossz szándékú, zaklató üzenetekre!
5. Mentse el bizonyítékként a zaklató e-
maileket, üzeneteket, online beszélgetéseket!
6. Jelentse be a zaklatást! Jelentheti az iskolának, a szolgál-
tatónak, a www.biztonsagosinternet.hu oldalon, súlyos eset-
ben akár a rendõrségnek a 107-es hívószámon, vagy anonim
módon a 06-80-555-111-es számon.
7. Ha további kérdése van, vagy bizonytalan, forduljon bizalom-
mal a Kék Vonalhoz! Írjon a www.kek-vonal.hu/emil címre vagy
telefonáljon ingyen a körzetszám nélkül éjjel-nappal hívható
116-111-es hívószámon keresztül!

Tippek gyerekeknek és fiataloknak
1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen
hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek
másokra, ezért fontos, hogy tartsd õket tiszteletben és gon-
dold meg mit mondasz/küldesz másoknak. 
2. Használd az eszed, mielõtt közzéteszed! Bármit küldesz,
vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon
gyorsan elterjedhet, nem törölhetõ, örökre online maradhat.
3. A jelszavadat ne oszd meg másokkal! A mobil számodat
csak megbízható barátaidnak add meg! 
4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy
jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik.
5. Ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! A zaklatók valamilyen
reakciót akarnak kiváltani belõled, ezért ha nem foglalkozol
velük, valószínûleg továbbállnak!
6. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el
a sértõ üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!
7. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnõttnek,
akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: a
körzetszámok nélkül ingyen tárcsázható 116-111-et, vagy írj a
www.kek-vonal.hu/emil címre!
8. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd
az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Biztonságos Internet!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY – K E C S K E M É T
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27,

Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása



Lakodalmas hûtõ-
kocsi bérelhetõ. 

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

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen ké-
nyeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem
akadály. Házhoz is elmegyek! Je-
lentkezését várja Zsuzsa a 20/42-
000-11; ill. 448-201-es  telefonon!

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 

06-20/200-53-15. Egyedi minták: mesefigurák, virágok és
igény szerint bármilyen ábra vagy felirat
megjelenítése textíliára – mosásálló fes-
tékkel. Zászlókészítés. Dr. Fincicky
Sándorné textilfestõ Lakitelek, Iskola u. 2.
Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!
Jól  bevált  k i fõzde!!  

Helyben fogyasztásra,
e lv i te l re  (é te lesben) ,  vagy
becsomagolva  –  magyaros

éte lekkel,  ház ias ízekkel
vár ják 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 téli alma
olcsón eladó! Idared,
Mucsu és Golden 50-70
forintig.

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)  

MINDEN HÉTEN KÜLÖNFÉLE AKCIÓS

AJÁNLATTAL VÁRJA A VÁSÁRLÓIT!

Helyben sült péksütemények, édes
és sós teasütemények, a hét végén

cukrászsütemények kibõvített
választékban kaphatók. 

(Süteményekre, tortákra, elõrendelést
felveszünk.)

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

Szeretettel várjuk!

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    ÚJSÁGfebruár-március 15

Eladó 2,5 szobás,
alápincézett csalá-

di ház Lakitelek
középpontjában. 

Érd.: 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

Tõserdõn Lugas u. 5 szám alatt
2006-ban teljesen felújított 1 + 2 fél-
szobás, összkomfortos két szintes
(alagsor + földszint) nyaraló eladó.
A házban teljesen felújított az
épületgépészet (kazán, radiátorok),
2006-ban újonnan beszerelt
fûtõtestek ablakok, vízvezetékek és
elektromos hálózat van. A ház
szigetelt, téli-nyári lakhatásra alka-
lmas. Igen alacsony rezsiköltségû. 

Elérhetõség: Toldi Emõke 

20/529-5784  Ár: 7millió forint

KÉK ABC
Olcsó árak!

Nyitva: naponta
6 -tól 20 óráig!

Mindennap minden pékárura 18 és 20
óra között 20%-os a kedvezmény!

Péntektõl vasárnapig friss hurka – kolbász választék!

Minden héten újabb akciókkal várjuk kedves
vásárlóinkat!

Lakitelek Jókai
utcában családi
ház eladó! Tel.:
30/991-05-92 
Csokonai utcában
családi ház eladó!
Tel.: 30/214-28-69

Lakitelek közpon-
tjában összkomfor-
tos, felújított csalá-
di ház, gázfûtés,
beépített nagy
c s e r é p k á l y h a ,
veteményezett kert,
szõlõ, gyümölcs-
fák, Eladó! Ár:
M e g e g y e z é s
szerint. Tel.: 06-
76/449-367 

Eladó TZ-4K
üzemképes kis
traktor talajmaró-
val és tartalék
alkatrészekkel.
Érd.:30/4125417Ta l á l t a m  e g y

s z e m ü ve g e t !  
( gyereké?) 

á t ve h e t õ :  2 0 / 49 4 - 6 8 - 6 5

A Levendula kiskereskedés 
Márciusi ajánlata:

Halasi félfogós finomliszt: 299.-Ft/2 kg
Napraforgó étolaj:                  325.- Ft/ 1 l
Tchibo Family kávé 250 g      399.- Ft
Educscho Dupla kávé 250 g   399.- Ft
Baba tusfürdõk 12 féle 400 ml: 459.- Ft
BELEND-A-DENT 

protézisragasztó: 1.150.- Ft
AXE after shave 5 féle 100 ml: 1.150.- Ft
TOMI mosópor többféle 2 kg: 999.- FT
LENOR öblítõk többféle 3 l:    999.- Ft

Az Akciós árak a készlet  erejéig
érvényesek!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a
hét minden napján!

Lakitelek, Széchenyi krt. 57. sz. alatt!

Nyitva tartás:
Hétfõtõl Péntekig:  8-12-ig;  14-18-ig;
Szombat: 8-12-ig; 
Vasárnap:              8-10-ig; 



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „AZT ÉPPEN NEM, BÍRÓ ÚR, DE AZT AKARJA,
HOGY LEGYEK FELTÉTLENÜL HÛ HOZZÁ!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE
utalványt nyerte: Mikus Józsefné (Kalicsné Ilikének köszönjük!).
Selyem-akácfát nyert: Veréb Nikolett (Klárik Lászlónénak köszönjük!).
A vacsorát nyerte: Bakos Bence. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak,
Autós Csárda!) Egy teknõs kispárnát nyert: Golovics Judit (Gergelyné
Kati felajánlását). A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  iga-
zolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth
u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Seres János, Budai Jánsoné, Országh
Mária . (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni,!!)

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 február-március

Két ismerõs férfi beszélget:
– Amióta a felségem is dolgozik, anyagilag kezdünk helyrejönni.
– Mit csinál az asszony?
– ... A választ a megfejtésben olvashatja.

Vízsz.: 1. A válasz kezdete (z. b.: F, N, I, E). 8. ...Ekberg; malmõi
születésû színésznõ. 13. Kétszer fárad! 14. Numerus a könyvláp alján. 16.
Kozák katonai vezetõ. 18. Ízes ásvány! 19. Imruska. 20. Szakít. 21. Föntrõl
hajít. 23. Van belõlee itt-ott. 24. Szándékozik. 25. Hátracsavarodó (vég-
tag). 28. Kenneth Loach filmje egy fiúról és a címadó sólyomról. 29. A
Balaton vizét levezetõ csatorna. 30. Nagy Konstantin szülõhelyérõl való.
31. Tokaj kincse. 33. Áprily Lajos lombos növényekrõl szóló költeménye.
34. A gadolínium vegyjele. 39. Állóvíz. 40. Vásári árvita. 41. Borjú, a
gyerekek szavával. 43. Hunor és Magor anyja. 44. Pinceszag. 45. Krivij ...;
ukrán vasércbányászati központ, korábbi (orosz) neve: Krivoj Rog. 46.
Latyakos cipõvel szõnyeget piszkít. 50. Tan, régiesen. 51. Romváráról
híres Zala megyei helység. 52. Vérvörös ékkõ. 54. Magas rangú oszmán-
török tiszt. 55. ... a bánat; igen bús. 56. Imbolyog. 58. Cipót kemencében
barnára pirító. 60. Tönkjével egybeolvadt kalapú, sárga színû; ehetõ
növény, népies nevén. 63. Kalaptisztító eszköz. 64. Vastag karton.

Függ.: 2. Elad. 3. Szintet csökkentõ. 4. Márai Sándor Mûvei (sorozat),
röviden. 5. Ki nem állhat. 6. Knock out, röviden. 7. Mûvet létrehoz. 8.
Lódulj! 9. Nádas szélei! 10. Izórát is, Izidort is becézik így. 11. Rohamoz.
12. Amely idõben, költõi szóval. 15. ... Roma; olasz sportklub. 16. A
meghatározás második, befejezõ része (z. b.: R, N, G, R, E). 17. Vállal fal-
nak támaszkodás. 22. Bejglitöltelék. 23. Az Aranka egyik becézése. 26.
Ordibál. 27. Szent fogadalom. 32. Párosával húzó! 34. Sietõk étkezõhelye.
35. Tíz centi. 36. Titta ...; Goldoni A chioggiai csetepaté címû darabjának
hõse (NANE). 37. Brit autók jelzése. 38. Kapkodva lélegzõ. 42. Kodályról
elnevezett közterület Budapesten. 43. Az Ezékiel férfinév egyik becézése.
44. Ütõhangszer. 47. A stresszelmélet kidolgozója (János). 48. Észak-
amerikai indián nép. 49. Tojás alakú labdával játszott sportág születési
helye és névadója ez az angol város. 53. Sportszervilágmárka. 56.
Becézett Ignác. 57. Ösztökélõ szócska. 59. A svéd korona (pénznem)
hivatalos nevének rövidítése. 61. Kétell! 62. Caen centruma!

A kisfiú megkérdezi az édesapját,
aki a  konyhában mosogat:
– Apa! Mi az, hogy bigámista?
– Bigámista? Az olyan  férfi, aki kétsz-
er annyi edényt mosogat mint  én.

Régimódi apuka dicsekszik eladó
lányával  egy társaságban:
– Az én Marikámnak kétmillió forint a
hozománya.
Mire  valaki megjegyzi:
– Az nem hozomány, hanem  kártérítés!

Reggel a férj kérdezi a  feleségét:
– Remélem, drágám, semmi rosszra
nem gondoltál tegnap éjszaka,
amikor részegen, monoklival a sze-
mem alatt bedõltem az ágyba.
– Nem  gondoltam, de amikor
bedõltél az ágyba, még nem volt
monokli a szemed  alatt.

– Képzeld, akkora mákom van!
– Miért?
– Tegnap amikor a szeretõmmel
sétáltunk, összefutottam a  felesé-
gemmel.
– És?
– Õ se volt  egyedül...

Egy férfi meséli a haverjának:
– Képzeld, tegnap összevesztem a
feleségemmel, szóba se áll velem.
– Miért?
– Tegnap este leruccantam a bárba
egy kicsit lazítani.  Iszogattam, elhú-
zódott a dolog, ezért az asszony eljött
értem, hogy  hazavigyen.
– És ezért haragudott meg?
– Nem, nem ezért. Amikor odajött
hozzám, hogy menjek haza vele, azt
mondtam neki: „Mindjárt bébi, csak
felhívom a feleségem, és hazudok
neki valamit.“

Egy lány elmegy a jósnõhöz:
– Két férfi is szerelmes belém. Melyik
lesz közülük a szerencsés?
– Béla fogja  feleségül venni. Géza
lesz a szerencsés.

Egy házaspár már 24 órája autózik.
Mivel mindketten holtfáradtak, elhatá-
rozzák, alszanak négy órát, aztán
folytatják az utazást.
Bemennek az elsõ hotelbe, kérnek
egy szobát, majd a  négy óra letelte
után mennek a recepcióhoz fizetni. A
számla 350 dollárról  szól, amit a férj
kicsit soknak talál. Hívatja az igaz-

gatót, és  reklamál:
– Miért ilyen drága a szoba, hiszen
csak négy órát töltöttünk  itt?
– Tudja, ez a legolcsóbb szobánk.
Szállodánk rendelkezik egy  nagy
úszómedencével, konferencia-köz-
ponttal, szaunával, így a szobák ára
is ennek megfelelõ.
– De mi nem vettünk igénybe semmi-
lyen  szolgáltatást!
– Az lehet, de a lehetõségük megvolt.
A férfi még  vitatkozik egy ideig, majd
feladja és kiállít egy csekket.
Az igazgató  megnézi, majd fel-
háborodva mondja:
– De ez csak 100 dollárról  szól!
– Igen, 250 dollárt számítottam fel
azért, mert lefeküdhetett  a felesé-
gemmel.
– De én nem feküdtem le a
feleségével!
– Az lehet, de a  lehetõsége megvolt rá...

– Hogy lehet libából  sárkányt csinálni?
– ???
– El kell venni  feleségül!

– Mondd, drágám, mit szólnának
otthon, ha megkérném a kezed?
– A férjemet megütné a guta, a gye-
rekek meg  dõlnének a röhögéstõl.

A rendõr szomorúan ballag az úton.
– Veled meg mi van? – kérdezi a barátja.
– Ne is mondd, a feleségemet
kórházba vitték.
– És melyik osztályra?
– Azt nem mondta. De azt hiszem,
hogy a méhészetre. 

A rendõr bemegy a pizzériába:
– Egy sonkás pizzát kérek.
– Négy vagy nyolc szeletbe vágjam?
– kérdezi az eladó.
– Négybe, ha lehet, mert a nyolcat
nem bírom megenni. 

Két rendõr fáradtan érkezik az
õrsre. Megszólal az egyik:
– Te, én már nem érzem a lábamat.
– Akkor szagold az enyémet! 

Két székely horgászik. Egyszer csak
az egyik fog egy szép pontyot. Szó
nélkül elteszi a haltartóba, újra bedob,
leül a bot mögé, aztán megszólal:
– Na, megvan a második.
Csodálkozik a másik székely:
– Na ne, oszt mikor fogta az elsõt? 
–  Hát, úgy öt éve...

Anyagi jólét

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Túrófánk 
pillanatok alatt
Hozzávalók:
15 dkg vaj, 25 dkg fehérliszt,
25 dkg teljes kiõrlésû liszt,
2 kiskanál reszelt citromhéj,
1 csipetnyi só, 11 dkg cukor, 3 tojás, 5 dkg tejföl,
20 dkg túró, 2 csapott kiskanál sütõpor, 4 evõkanál
tej, olaj a sütéshez.

Elkészítés: A hozzávalókat összedolgozom, és –
mint a grízgaluskánál – két kanál segítségével
szépen beleszaggatom a nem túl forró olajba. 
Porcukorral, lekvárral tálaljuk, de magában is finom.

OREGANO =

SZUROKFÛ
Az oregánó a természet
antibiotikuma, baktériumölõ
hatása a penicillinével vetek-
szik. Ráadásul az ára jóval alacsonyabb,
mint némelyik gyógyszeré. Enyhíti a megfá-
zásos, influenzás tüneteket, tisztítja a
légutakat, csillapítja a köhögést. De enyhíti
az orrmelléküreg gyulladást és a tüdõgyul-
ladást is, eltünteti a szemölcsöket valamint
a fejbõrrõl a korpát, segít ízületi fájdalmak
esetén, és még az idegeket is nyugtatja. 
Ha valakinek a házi patikájából eddig
hiányzott az oregánó olaj, ideje beszerez-
nie. A szer gyakori, alattomos baktérium-
csoportokkal szemben is hatékonynak
bizonyult. A természet tehát egy külön-
leges antibiotikummal ajándékozta meg az
emberiséget – igazán megérdemli a helyét
a házi patikában.  Teának is remek! Az élet
gyógyfüve!

Meghívó

A Lakiteleki Nõk Klubja 
Szeretettel hívja Önt, kedves családját

valamint barátait
a mûvelõdési házban

2014. március 8-án 19 órai
kezdettelmegrendezésre

kerülõ

NÕNAPI
BÁLRA

Zene: Belicza András

Helyfoglalás a Községi Könyvtárban
és az alábbi telefonszámokon:

Hajagos Pálné: 20/56-46-913
Bársony Irén: 20/41-54-494,
Verzár Csabáné: 30/25-50-234

A belépõ támogatási jegy vásárlásával.

Vacsora is igényelhetõ.

Megköszönjük bármely adomány vagy

tombola felajánlását.

Boldog Születésnapot
kívánok kis unokámnak, 

Tényi Kevin
Krisztiánnak, 

5. születésnapja
alakalmából!

Szellõ szárnyán szálló idõ,
Szép naphoz vezetett,

Szívünk imádságát
Suttogja a Szeretet.
Kérjük a jó Istent, 

óvjon, védjen téged.
Áldjon neked egészséget,

hosszú boldog életet!

Szeretettel: Dóra mama

Áldozatsegítõ vonal:

06-80/225-225
Bács megyei vonalas:

06-76/501-740

ÁLDOZATSEGÍTÕ SZOLGÁLAT

* Örömmel adunk róla hírt, hogy a Sportszékház pályázati
pénzbõl, az Önkormányzat és a Lakiteleki Tornaegylet
munkájával lassan befejezõdik. Régen várta már ez az
intézmény is, hogy megújuljon az épület! 
Köszönjük minden közremûködõnek!
* A Népfõiskola is támogatja a lakitelekiek sportéletét!
Lezsák Sándorné igazgató asszony levelében ekként fogalmaz-
ta ezt meg idén februárban:

Tisztelt Vezetõség!
A Népfõiskola kiemelt feladatai között szerepel a fel-

növekvõ nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodásá-
nak elõsegítése. Az iskolai úszás- és lovas oktatás helyszíne
a Népfõiskola, melyet ingyenesen vehetnek igénybe a
település gyermekei. Intézményünk azonban nem csak az
iskolai keretek között folytatott testmozgást támogatja,
hanem a szabadidõs sporttevékenységeket is. Ennek
segítése okán ad helyszínt évek óta a Népfõiskola a februári
jótékonysági Sportbálhoz is.

A mindig sikeres rendezvényhez, a lakiteleki sportélet
támogatásához a báli helyszín és a vacsora biztosításával
idén 712 200 Ft-tal járult hozzá a Népfõiskola.

Szeretnénk, hogy a résztvevõk, a sportbarátok, a
lakosság minél jobban megismerje, tudja, hogy a Népfõiskola
ezzel a közhasznú tevékenységével mennyiben járul hozzá
Lakitelek fejlõdéséhez. Ennek érdekében kérjük, hogy a
támogatást a helyi médiákban tegyék közzé.

Köszönjük a Népfõiskolának a SPORTBÁLHOZ adott 150
adag ingyen vacsorát, és az ingyenes terembérletet,
melynek összege nem csekély, több mint hétszázezer
forint. Ezen sportbál alkalmával igyekszünk azoknak a
munkáját megköszönni, akik részesei, vagy támogatói a
lakiteleki sportéletnek.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy áldozatos
munkájával, felajánlásával segítette egész esztendõben a
munkánkat!

A Sportegylet vezetõsége nevében: Kissné Tubak Irén

Dóra Istvánt
40. születésnapja

alkalmából, sok
szeretettel köszöntik:
Édesanyja,
testvérei,

családja, és
mama,

valamint a
rokonsága.

Dóra Dominiket 
11. születésnapja
alkalmából nagyon sok
szeretettel köszöntik:
Dóra mama, apa,
testvérei,
kereszt-
apu,
unokat-
estvérei,
dédi
mama, és a család
többi tagjai.

Dóra Tiborné 
Gombos Tímeát 
születésnapja

alkalmából köszöntik: férje,

gyermekei, anyósa, sógornõje, sógorai.

Laki te leki  
Torna Egylet  

Egy szomorú macskagazda
telefonált, hogy valaki rendsze-
resen mérgezi Árpádszálláson a
macskákat! Már többen is a
patkányméreg áldozatául estek.
A telefonáló macskáját még
meg tudták menteni az állatkór-
házban (iszonyú kínokat állt ki a
cica!), s ezentúl súlyos összeget
kellett fizetnie a beavatkozásért.
Az újság lapjain szeretné közzé
tenni a felháborodását – a házi
kedvencek érdekében, s egyben
kéri, hogy azonnal hagyja abba
ezt az elítélendõ tevékenységet!

M
A
C
S
K
A

Szülõknek szóló drogprevenciós elõadás
lesz 2014. március 4-én 18.00 órakor a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban.
A programra elsõsorban felsõ tagozatos és
középiskolás diákokat nevelõ szülõket várunk. 

Az elõadás témája: a szülõk lehetõségei a drogrpoblé-
ma megelõzésére, kezelésére, különös tekintettel az
utóbbi években megjelent legális és illegális szerekre. 

Elõadó: Molnár Ferenc, a Rév Szenvedélybeteg-
segítõ Szolgálat munkatársa lesz

R
É
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– Értelmezések – 
Felnõtt: A felnõtt olyan személy, aki befejezte a növekedést
mindkét végén és most középen növekszik.
Gyógyszer:  A szerelem a legjobb gyógyír, de ha nincs... nekem
jó a Jägermeister is...
Google: A google olyan, mint a nõk... Be sem fejezted a monda-
tot, már találgat.
Tyúk: Ha a tyúk a múltjába néz, akkor tojás; ha a jövõjébe, akkor leves.
Vágy: 25 évvel ezelõtt arra vágytam, hogy keressek 60.000-et
havonta és legyen egy 1986- os évjáratú Golfom. Mára mindez
teljesült. 
Mikrohullámú sütõ: feltalálták, hogy a férfiak is tudjanak fõzni

... Mosógép: feltalálták, hogy a nõk is tudjanak programozni ....

A Tál család
(A világ melyik nyelve tud még ilyeneket?) 

Tudjátok, hogy hány tagja van a mi családunknak?

Elõször is itt van az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani
akar, aztán ott van Protes Tál bácsi és fivére Szabo Tál,
akik folyton ellenszegülnek és mindent meg akarnak vál-
toztatni.
A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajkeverõ a két fiával,
Inzul Tállal és Molesz Tállal együtt.
Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi Tál és
felesége, Vege Tál, meg annak a testvére, Lamen Tál
várni akar vele még egy évet.
Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi
családunk pontosan olyan legyen, mint az összes többi.
A kényeskedõ Affek Tál néni túl sokat képzel magáról.
Iker öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig hamis
ígéretekkel próbálnak elkábítani mindenkit.
De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál roko-
nunk például kifejezetten segítõkészen intézi az ügyes-
bajos családi ügyeket. 
Ros Tál és Szelek Tál viszont már nem mindenben
vesznek részt szívesen.
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi

hozzájárulására mindig lehet számítani, csak az a zsugori
öccse, Limi Tál folyton igyekszik visszafogni adakozó
kedvét.
A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen Tál
kiválóan képviseli a családot különféle rendezvényeken. 
Az elkötelezett Agi Tál nõvérem élen jár a meggyõzés-
ben, de Reflek Tál igyekszik folyton ellentmondani neki.
Medi Tálhoz bármikor fordulhatunk átgondolt és meg-
nyugtató tanácsokért.
Szalu Tál unokaöcsém éppen katonaidejét tölti a had-
seregben.
Bevásárolni Kós Tál nagynéném szokott a piacon, mert õ
mindig tudja, hogy mi mennyibe kerül, és általában Lici
Tál is elkíséri, mert nagyon szeret alkudozni a kofákkal.
A kitûnõ hanggal megáldott Kán Tál folyton dalol, zenész
fivére Trombi Tál pedig hangszeren kíséri (a kamasz Mu
Tál átmenetileg nem énekel velük.)
Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben
lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és Konver Tál külföl-
dre távozott, a kilencven éves Exi Tál néni pedig végel-
gyengülésben elhunyt. Õt az utolsó idõkben már csak
Ágy Tál vígasztalta.
Kimaradt még néhány HÁNY TÁL családtag, de õk
távolabbi rokonok, csak néha látogatjuk meg egymást...
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Ki és hol készítette
Kossuth halotti

ruháit?

Kolumbán Lajos: „A csángó
nép története“ c. munkájában a
hétfalusiak ruházatáról szóló

fejezetben írta: „E helyen említem meg, hogy
hazánk nagy fiát a turini remetét: Kossuth Lajost is
Siposné Bereczky Anna csángónõ által font és
szõtt fehérnemûben adták vissza az édes
anyaföldnek. E lelkes honleány a nagy férfiú halála
elõtt jóval elküldötte Kossuth háziorvosának a
szükséges halotti ruhákat, hogy magyar föld ter-
mette és magyar asszony varrotta ruhákban éde-
sebb legyen álma a bujdosónak.  

Kolumbán helyszínen tanulmányozta a hétfalvi-
ak szövés-varrás tudását és méltatta is, hogy a leg-
kezdetlegesebb szövõszéken olyan szöveteket
állítottak elõ, melyek a hímzett dolgokhoz hasonló-
ak. Éppen ezért megrendeléseik voltak mágnási há-
zakhoz és terjedtek mint a kalotaszegi varrottasok.

A családtagoknak fehérnemûvel való ellátását
csaknem a túlzásig vitték: negyven ing egynek-
egynek a számára, több helyen volt feltalálható.

Ki volt a nemes érzésû Siposné Bereczky Anna?
A szerzõ szerint Zajzonfürdõ tulajdonosának
Sipos János Csernátfalusi  jegyzõ-nek áldozatra
tettre kész neje. 

A fürdõt különben Brassó városa építette kevés-
sel a szabadságharc kitörése elõtt 1846-ban, ám a
korabeli feljegyzések szerint felvirágoztatni nem
tudta. Az új tulajdonosok mai divatos kifejezéssel
vállalkozók- munkát és költséget nem kíméltek s
nem is maradt el fárado-zásuk eredménye: a
hideg és meleg fürdõ, sétány, fedett sétahely
térzenével, vendéglõ és szép lakóházak a
vendégek kényelmére.“

Fejér László írása után beküldte: 
Vadady Gáborné  Erdély, Nagyenyed

Hitvallásunk
„Az Úristen kegyelmébõl azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetõsége nélkül. Ha fölismerjük a
veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet
vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egy-
formán vonatkozik, de különösképpen a magyarra.
És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedbõl, minden erõdbõl, és rajta kívül más istened ne
legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra
vezet embert és nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Õrizd, ápold, add át fiaidnak, mert
csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat
tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyûlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyûlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és
gyûlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert testvéred Õ: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott
nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét
gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erõsek,
ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országok-
nak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelõtlen
ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az esõ. A becsületesség olyan, mint a sziklakõ: kemény és
maradandó. Bár úgy tûnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet;
ne irigyeld õket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendõ az igazaké. Haladj csak bátran a bec-
sület és tisztesség útján, a jövendõ az igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hûségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a
hûségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.
Õrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!”

(Wass Albert: A Magyar Nemzet Hétparancsolata, 1993. május)

Dr. Papp Lajos szívsebész elõadása!
Nézze meg!  Hihetetlen jó! Nem bánja meg!
http://ingyentv.hu/index.php/videok/7952#79

Elkezdõdött…
Elkezdõdött egy politikai kavalkád, mely sajnos
megosztja a nemzetet, s ennek a szomorú
acsarkodásnak nem látni a végét. Ezért szeretnék
szólni a történelmi múltra visszatekintve, Szent
István király intelmeirõl és Tízparancsolatáról. 
Ez olyan mû, mely bemutatja tíz tételben, hogy a
magyar király hogyan gyakorolja a királyi hatalmát
Európa közepén. Ez a 10 parancsolat nem elvoná-
sokból épül fel, hanem javaslatokból, tanácsokból. 
Minden magyarnak követendõ út!
A parancsolat nagy dolog! 
Ezekbõl a parancsolatokból a leginkább fontosakat
tartsuk szem elõtt, amikor majd választunk a haza,
a nép sorsáról. 
Olyan emberek kerüljenek pozícióba a Parlamentbe,
akik a Szent Istváni örökséget folytatják, akiknek az
elsõ király tevékenysége például szolgál majd! 
– Akiknek fontos a hit és az egyház védelme! 
– A fõ emberek erkölcsösségének tisztasága!
– Az igazságos ítélet és a türelemgyakorlása!
– Az államvezetés súlya! 
– A vezetõk ne középszerû, tehetségtelen, dilettáns,
pöffeszkedõ emberekbõl álljanak! Olyanokból, akik
követik õseik idõtálló, elõremutató példáját! Akik a
tapasztalatokat továbbviszik!
– A fiak kövessék az õseiket! Vegyünk példát eleink-
tõl! 
Itt a múlt és a jelen a jövõnek ad parancsolatot és
utasításokat. Addig áll meg egy nép a saját
hazájában, amíg a múlt tanítja a jövendõt. Ne
engedjük elvenni tõlünk!
„EZ VÉLED, NE TÖRTÉNJÉK, KEDVES FIAM!“
Szántai Lajos nyomán lejegyezte:         Ritz Márta
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Szakszervezetek hatása a beruházásokra
Munkahelyteremtéshez három dolog kell: eladható termék, azt elõállító üzem –

technológiával, azt használni képes munkavállalók. Ebbõl a három tényezõbõl van
kevés hazánkban. 

A közelmúltban néhány, nem nagy mértékû, külországból érkezõ beruházás
indult hazánkban, jelenõs kormányzati ismertetéssel. Kellenek a beruházások, kel-
lenek a munkahelyek. A beruházásokhoz vezetõ kormányzati tevékenységet nem
ismerjük, azt befolyásolni nem áll módunkban. Nem ismerjük az alkuk hátterét, nyil-
vános és titkolt részleteket. Amiben biztosak lehetünk, a beruházók –  sok más
egyébb mellet –  a munkaerõt is górcsõ alá veszik. Tehát rajtunk, munkavállalókon
is múlik, vonzó-e a magyarországi környezet a beruházásokra. Három tényezõ biz-
tosan szempont: a munkarõ fölkészültsége és munkamorálja, a munkaerõ költsége
és nem utolsó sorban a munkabéke megléte.

A munkaerõ fölkészültsége a szaktudást jelenti, melyben valamikor a magyar
munkaerõ az európai élmezõnybe tartozott és még mindig nem vagyunk a legrosz-
szabbak. A Kádár-rendszer bukása a szakképzést is magával rántotta, az élettõl
elrugaszkodott, liberális oktatáspolitika csak az arcnövesztésben produkált kitûnõ
eredményt. Az egó növekedése miatt a munkához való hozzáállás már hagy kíván-
nivalót maga mögött. (A Mercedes-gyárban, a miniszterelnök látogatásakor készült
riport nagyképû, flegma, a munkát kényszernek megélõ munkavállalókat  mutatott.
Vagy így viselkedett a kamerának.) Pedig a munkát tisztelni, szeretni kell, fölé hajol-
va, óvva végezni. Persze, a szaktudás, mint a fölkészültség elsõdleges fokmérõje,
nemcsak hozzáállás kérdése. Azért tenni kell. A szaktudás olyan, mint a házasság:
nem elég megszerezni, azt folyamatosan karbantartani, fejleszetni kell, mert
ellenkezõ esetben csak idõ kérdése, mikor áll, ül, fekszik valaki a helyünkre.
Biztosak lehetünk benne, hogy a kormányzati propagandában ígért egymillió
munkahely megjelenése nagy zavart okozna, sokáig nem töltõdne föl a szakképzett
munkaerõ hiánya miatt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint jelenleg
180 000 munkahely betöltetlen, pedig –  láthatjuk –  mindent megtesznek azok
betöltésére. (Munkába járási-, lakhatási támogatás, képzések, stb.) A politika hazug
része pedig csak követeli a munkalehetõségeket, szervezi az éhség-meneteket, de
semmit nem tesz a munkavállalók munkaképes állapotba hozására. Ebben a sem-
mittevésben a szakszervezetek is „társtettesek“, mert még saját tagságuk tanulás-
ra való ösztönzését sem tartják fontosnak. Pedig a monokultúra még a munkavál-
lalók között is komoly, megélhetést veszélyeztetõ hiányosság.

A munkamorál bizony sok kívánni valót hagy maga után. Nemcsak a munkához
való hozzáállás kritikus, de a munkahelyhez, munkaadókhoz való tisztelet és annak
megnyilvánulása is rossz. A legrosszabb a tulajdon elleni vétségek jelenléte, az
alkoholizálás, mely általánosításra ad lehetõséget. A többség becsületes, de gyá-
vaságból vagy közönyböl, nem közösíti ki soraiból a munkahelyre nem
beilleszkedõket. Szintén egy hangos kissebbség nyilvánosan terjeszt minden
alapot nélkülözõ rémhíreket, politikailag motivált hazugságokat. Pedig már törvényi
kötelezettség a munkahely jó hírnevének megõrzése. (Munka Törvénykönyv 8. §) 

A munkaerõ költsége az Unión belül (és kívül) kelet és dél felé sávosan és
csökkenõen változik. Mi pedig keletre és délre esünk a nagy ipari –  ezáltal gazdag
–  országoktól. Ez a bérstruktúra hosszú évtizedek, talán évszázadok alatt jött létre,
és sok idõnek kell eltelni a megváltoztatásáig.

A hazaáruló kalmárok eladták vagy lehetetlen helyzetbe hozták a hazai ipart,
mezõgazdaságot, kultúrát, munkanélküliek hadát öntötték az utcára. Ez  a kiszol-
gátatott helyzetünk nem ismeretlen nyugaton sem, tisztába vannak a magyar
munkavállalók kiszolgáltatottságával, valamint a környezõ országok bérviszo-
nyaival. Ez a külsõ és belsõ környezeti hatás határozza meg a tulajdonosok béra-
jánlatát, melyet a munkavállalók a belépéskor általában elfogadnak, majd a munká-
ba állás után látványosan keveslik. „Trendi“ viselkedési forma lett az elégedetlen-
ség, annak látványos hangoztatása. Pedig, mint a kenyérnek, a végzett munkának
ára van, és ezt kõkeményen betartják a munkáltatók. Az „árképzés“ egyik, talán leg-
fontosabb eleme a végzett munka elvégzéséhez szüksége szaktudás, annak
megszerzésére fordított idõ, annak a munkaerõ-piaci kereslete. Ahhoz, hogy
növekedjen a bérünk, tanulni, képzõdni kell. Mert akkor növekszik a kenyér
minõsége. a munkánk ára. A hazánk jelenlegi, nagyon kiszolgáltatott helyzetében
nekünk kell az elsõ, sõt a második vagy harmadik lépést megtenni ahhoz, hogy
megindokolható bérigénnyel lépjünk föl. Ezek a lépések pedig: törekvés a minõsé-
gi munkavégzésre, a munkafegyelem növelésére és a társadalmi szolidaritásra.

Nem lehet egy munkahelyet, egy szakmát a környezébõl kiszakítva minõsíteni,
egyedi követeléseket megfogalmazni.   

A munkabéke nem függ a munkavégzés minõségétõl, az elfogadott bér
mértékétõl. A munkabéke politika lett. Hazánk atomjaira szakadt népessége, mint a
vasreszelék a mágnesre, két pólus köré csoportosul. Szakszervezeti köntösbe
bújva történik a másik pólus rombolása, sokszor úgy, hogy a munkahelyünket moc-
skoljuk, annak minden hibáját fölemelve (lesüllyesztve) a politika szintjére. Ez a
szakszervezeti magatartás nemcsak elriasztja a befektetõket, de sokat ront hazánk
megítélésén is. Szakszervezeti feladat (lenne) a munkahelyi légkör élhetõvé tétele.
Helyette mit látunk? A minden munkahelyen meglévõ kisebb-nagyobb, de minden
esetben változtatható, javítható problémákat nem megoldani, hanem azt eszkalálni
igyekeznek egyes harcos érdekvédõk. (Minél rosszabb, annál jobb.) Valahogy úgy
éljük meg szakszervezkedésünket, mint a demokráciát: mindenki forradalmár, min-
denki követel, mindenki jobban tudja.... 

E sorok írója a rendszerváltás idején alapított munkavállalói érdekvédelmi
szervezetet, az ott szerzett tapasztalatok adnak jogot a jelenlegi szakszervezeti
munka  értékelésére. Mi, ott és akkor, szintén hangzatos, könnyen eladható
demagógiák megfogalmazásával gyártottuk a teljesíthetetlen követeléseket.
Hosszú évek teltek el, mikorra érdemi szakszervezeti tevékenységet kezdtünk
kialakítani. A bérkövetelések egyezségekké szelidültek, annak ellentételezésére a
minõségi munkára való törekvés, a vállhaható felelõsség emelése, a munkahelyünk
fontossága került a mérlegünk serpenyõjébe. És ekkor már jöttek az eredmények,
munkahelyünk a szakmánkban a legjobb bérkondícióval rendelkezett, európai elis-
mertségre tettünk szert, a munkavállalóink döntõ többsége büszke volt a nevünkre. 

A döntõ többség. Mert akkor is voltak elégedetlenkedõk,  saját munkahelyüket
mocskolók, lázítók. De arra a kérdésre, hogy miért nem keresnek másik munkahe-
lyet, azt mondták, hogy nincs jobb. Akkor pedig, ha nem tudunk jobb munkahelyet,
addig a meglévõ a világ legjobbja. Ha vannak hibái, akkor igyekezzünk azokat
kijavítani.

Mint említettem, nulláról induló érdekvédelem voltunk, ellentmondva az akkor is
létezõ politikai befolyásolási kísérleteknek. Ez jelentette azt is, hogy a viselkedési
kultúránkat is magunk teremtettük meg, ami szintén végigment a demagógiák
iskoláján. De mindig a magunk sikerét vagy bukását rágtuk tovább. Már akkor is jöt-
tek szakszervezeti tanítók, kik elmondották, hogyan kell a munkaadókat kihozni a
sodrukból, hogyan kell a tömegek támogatását hazugságokkal megszerezni,
hogyan kell tönkretenni a munkahelyet. Ezek a „tanítók“ Észak-amerikából jöttek.
Lehet, hogy ezek a tanácsok ott helyénvalóak, de mi Magyarországon élünk. A
magyar munkavállalók erkölcse nem a sípszóra történõ hátatfordítás.   

Sípszók. Napjaink története, hogy egy, külföldi tulajdonban lévõ munkahelyen
tevékenykedõ szakszervezetek egyértelmûen politikai indítatással lázítják a
munkavállalókat. Egy, nagyon kis különbözetû bértárgyalást sztájkkal kívánták
nevezetessé tenni. „Célunk a károkozás“, monták a híréhes médiának. Meg is lett
az eredménye: a tulajdonosok a termelést más országba kívánják telepíteni.
Sikerült hírnek lenni. (Ezek a szakszervezetek is belátták a követelések kordában
tartásának munkahely megtartó fontosságát. 2014. évre 2%-os béremelésben
egyeztek meg. Ez az eredmény már nem lett akkora hírérték.)

A szakszervezeteknek a Kádár rendszerben volt megszabva a transzmissziós
szerepkör. A jelenegi ország-vezetésben ennek a folyamatnak az ellenkezõje lenne
fontos. Nekünk, szakszervezeteknek kell(ene) diktálni a politikának, olyan
törvények meghozatalát elérni, mely megadja a királynak, ami a királyé, megadja a
népnek, ami a népé.

Sípszó. Nemcsak Észak-amerikából érkeztek hozzánk szakszervezeti tanítók, de
jöttek Európai kis országokból is. Más gazdasági közeg, más erkölcs. Nem háború,
nem károkozás, hanem közös felelõssség, munkáltatókkal közös célkitûzés. Ebben
a stílusban találtunk követendõ példát és jöttek a fennti eredmények. 

Amit írtam, a versenyszakmákra modulálódott. Külön fejezet, külön tanulmány a
közszféra érdekvédelme, mely egy dologban közös nevezõn van a versenyszférá-
val. Ez pedig a bérek forrásának megléte vagy hiánya. A közalkalmazottak nem
végeznek közvetlen úton mérhetõ termelést, de tevékenységük meghatározza az
ország mûködését. Az itt megfogalmazott bérigény teljesítése függ az ország tel-
jesítményétõl, így a korrekt, politikától mentes szakszervezeti munka sokkal
értékelhetõbb,sokkal támogathatóbb a társadalom igazságérzetét irritáló
követeléseknél. De errõl várom az érintettek belülrõl jövõ véleményét.

Moszos László

Léleküdítõ gondolatok: „Az igazságosság nem azt jelenti, hogy ugyanazt kapja, hanem hogy mindenki azt kapja, amivel sikeres lehet!“
„Az, hogy másképp látjuk a világot, nem azt jelenti, hogy te jól, én meg rosszul, vagy én látom jól, te meg rosszul. Azt jelenti, hogy tanulhatunk

egymástól!“ „Elûzöm a rosszkedvet! Neked mi a szuperképességed?“„Az élet nem mérföldkövek elérésébõl áll, hanem pillanatokból!“
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sz
V
H 
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H 
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Mindenszentek, Marianna
Achilles
Gyõzõ
Károly
Imre
Lénárd
Rezsõ
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Alíz
Albert, Lipót 
Ödön
Hortenzia, Gergõ
Jenõ
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

NOVEMBER

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H 
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H 
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárd
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

DECEMBER

2
0
1
4


