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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 11. szám (November) Szent András hava – ENYÉSZET hava
(December) Karácsony hava – ÁLOM hava 

„Az ember úgy is lehet szókimondó, õszinte, hogy oly módon fejezi ki az érzéseit, amely nem bántó a másik számára.“

Advent elõestéjén

Széles küszöbünkön áll kinn,
a zúzmarás bajszú tél.

Hosszú, kampós, göcsörtös botjával
a vastag faajtót, biz`, keményen döngeti.

De a pince népe, épp vígan mulat,
s még csak rá sem hederít,

mit sem törõdik az öreg szakállas bajával,
mert még lopott órák jönnek itt az õszbõl.

Ma éjfélig bizony ám,
még András napja van,
s a vidám jókedv zaja,

mindent beterít.

De a jólelkû gazda itt vendégszeretõ,
a hívatlan jövevénynek is jó helyet szorít,

a kandalló melletti hosszú asztalon.
Emlékezzen rá a fagyott csontú tél,

milyen is az este igaz emberek között,
ha majd elbúcsúzik

jövõ tavaszon.

De addig is, még nálunk új erõre lel.
S bár minden koccintásra

komor bólintással felel,
meglásd, majd bizton,
néha mégoly csikorgó,

s hideg morcossága ellenére
jó barátod õ.

Hoz nekünk vígságot s árnyakat,
Megváltó Szeretet Szárnyakat.

Üstökösként száguldó,
szép fényes csillagot,

s mindent, mit nekünk egykor,
s csak nekünk, itt hagyott,

A Gyermek,
Ki bizton eljõ, nemsoká.

S õ is bekopogtat mindenhová,
hol a komor tél már elõtte járt,
végig fújva hóval, várost, utat,

s a befagyott határt.
Bekopogtat majd, s gyertyát gyújt

minden arcokon,
egy bánattal telt, szeretet hajnalon,

hogy örüljön a lelkünk, hideg éjszakán,
még ha nem is jönne többé,

soha-soha tán...

De ne félj, mert ha eltelik egy idõgörbület,
s alatta majd harminc tucat, meg öt,

bolygó perdület,
Újra elsuhan felettünk,
a Csoda Csillag Csóva,

minden félõ s hideg lelket
megérintve,

s örökre megóvva.
Jacsó Pál dr.

Régen nem volt már részünk ilyen szép és hosszú
õszben, mint ami megadatott nekünk most, ebben az esz-
tendõben. November közepén még mindig milliónyi levelet
ringatott az ágakon a langyos déli szél, majd szép foko-
zatosan hült le a levegõ.  Esõ sem esett olyan sok, hogy
gyorsan szétmállott volna a levélerezet... Fagy sem volt.

A szamárkóró lila virága még mindig büszkén állja a
természettel szembeni harcot, nem száradt, nem barnult
meg, így nem is bogáncsosodott még el. Nem szúrós... 

A mellete lévõ bokorról épp most hullott le az utolsó
levél. Puhán ereszkedett alá, s pihent el a földön, a levél-
szõnyeg legtetején, s belesimult a környezetébe... 

Távolról erõs füstszagot hoz a szellõ. Korán sötétedik,
az emberek igyekeznek mielõbb a meleg otthon mélyén
nyugalmat találni. Békességet lelni. 

Bár a békés szelídség ellenére mégsem felhõtlen a
hangulatom! 

Nincs jókedvem mostanában! Soha nem tapasztalt
módon folyik a csendes fojtogatás, bujtogatás. Marják körü-
löttem egymást az emberek. A lakitelekiek! A falumbelik!

Még a rendszerváltás idején sem volt ilyenre példa,
mint amit mostanában, az õszi önkormányzati választás
elõtt, alatt és mostanában is még megtapasztalhat az
ember! Az is hallja, belebotlik, akinek nincs is szándéká-
ban ezen internetes fórumokat megkeresni! Mert beszél-
nek róla, önkéntelenül is halljuk a felháborodást ellenük.  

Ez lenne a szólásszabadság, mint amit lehetõvé tesz  a
számítógép és telefon által megadott világháló? Boldog-
boldogtalan mond ítéletet, kelti a gyûlöletet, sérti a becsü-
letet, fröcsög belõle a rosszindulat?!...  Bárki bárkirõl
ítéletet mondhat? Van, aki önmaga ugyan nem tapasztalta
meg, de mások mondták, hallotta, s ezen felbátorodva õ is
mondja a magáét... 

Nem más áll a középpontban, mint az a polgármester
(és testülete), aki az eddigieknél sokkal többre vitte
településünket! 

Mi történik ma Lakiteleken? Nap mint nap újabb
döbbenettel találkozunk. Nemhogy alábbhagyna a
gyûlölködés, hanem mindig talál valaki valamiben még
egy újabb csavart, még egy újabb „áldozatot“! Aki egy ki-
csit is hangot mer kinyilvánítani az elcsendesedés
ügyében, azonnal ráugranak! A fehér zászlót lobogtató,
békét hirdetõ kézbe is belemarnak, megalázó meg-
jegyzéseket kell neki is elviselnie! 

Tessék megmondani, mi jogon mondanak becsület-
sértõ megjegyzéseket bárkire? A legtöbben semmit sem
tettek le a köz asztalára, mégis veszik a bátorságot,
ítélkeznek! Sõt, olyan gyalázkodásba mennek bele, ami

sért minden jóérzésû embert, nem csak azt, akinek szán-
ják! 

Sajnos bekapcsolódnak az „igazságosztásba“  azon
személyek is, akiknek az ilyen – hozzájuk nem méltó –
fórumokat messze el kellene kerülniük!

De minden pohár túlcsordul egyszer...
„Tûrte Miklós, tûrte, ameddig tûrhette, / Azzal álla

bosszút, hogy csak fel sem vette; / Úgy mutatta, mintha nem
is venné észre, / Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.“ –
mindenki ismeri Arany János Toldijának ezen sorait... 

Nos, elérkezett az idõ, Felföldi Zoltán polgármester (ez
a titulus továbbra is megilleti õt) most ebben a számban
megválaszol minden õt ért vádra. „Kemény“, eddig soha
nem tapasztalt válaszokat kaptam a kérdéseimre. Ám jogi
szakember, s a lap tulajdonosának hozzájárulásával
megjelenik ez a beszélgetés. (Ugyanis szeretném elke-
rülni a vádaskodásokat.) 

Hogy mi ezzel a cél? Szeretném, ha a bizonyítatlan vádas-
kodásoknak vége lenne! Soha nem lehet tudni, mikor hull visz-
sza arra, aki a leginkább hangoskodik, vádaskodik, sérteget.

Lehet véleményt mondani! Persze! De sértegetni senki-
nek sem áll jogában! Senkit! Lehet kérdezni! Bátran! A
„szeretett“ fórumon is, ha ott van kedve! Valaki biztosan ad
majd ott is választ! Számtalanszor feltettem én is az újság
hasábjain a felhívást: tessenek kérdezni! Van rá lehetõség!
Van mód arra, hogy kultúrált, emberi módon megtudjon
mindenki bármit! (Egyetlen most megnyilvánuló,
véleményt mondó sem tette meg!)

Mindannyian tudomásul vesszük, hogy többségi akarat-
ból polgármesterváltás történt. Szeretném, s nagyon ké-
rem, hagyjuk dolgozni, bizonyítani a rátermettségét az újon-
nan választott testületet a polgármesterrel az élen,  az ön-
kormányzati csapatáva együttl! Ha valakinek kérdése,
kérése van, tegye meg szemtõl szembe! De ne folytassák
az aknamunkát a háttérben, amit eddig folytattak. Nagyon
sokan vagyunk, akik nem érdemeljük meg, hogy bárkit is
bántsanak, mert mindegyik fáj! Ítélkeznie csak
Egyvalakinek van joga!... „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!“ 

Nagyon bízom a józanság erejében!
A hétvégén meggyújtjuk az elsõ gyertyát az adventi

koszorún, a várakozás idejébe lépünk. Lelket melengetõ
hangulata békét hozhat mindannyiunk szívébe.

Az õszi esõ szemerkél, egyre hûvösebbek a napok.
Készülõdik karácsony. Szeretném a lecsorgó esõcsep-
peket igazgyöngyként összegyûjteni! Milyen jó lenne
felfûzni, s osztogatni a testben-lélekben szenvedõ
embereknek, mert akkor mindenki boldog lehetne!...     

Áldott lelki készülõdést kívánok! Czinege Edit

NEM FELHÕTLEN A HANGULATUNK...



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Bódor Bálint (édesanyja: Szabó Mónika)

Nyul Violetta Kitti (édesanyja: Simonyi Andrea)
Behr Christian (édesanyja: Markovics Alexandra Klára)

Behr Dominic (édesanyja: Markovics Alexandra Klára)

Parádi Milán (édesanyja: Parádi Eszter)

Mócza Kornél (édesanyja: Erdei Anna)

Tamássy Melinda (édesanyja: Papp Melinda)

Almási Loretta (édesanyja: Nagy Mónika)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435
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„LABOR“,  azaz a VÉRVÉTEL
NAPJA: KEDD, fél 7-tõl fél10-ig 

(Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hírportálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. 
(Tel.: 76/ 449-279; 76/ 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

Védõnõk: Horváth Lászlóné Magdika és
Fiedlerné Gumbér Ágota
Tel.: 449-039

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

Csikós István János (1937)
Simonyi György Antal (1949)

Petrezselyem János (1929)
Bajzáth János (1938)
Aradi László (1951)

Sipos Józsefné Toldi Erzsébet (1926)
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Dr. Kalocsa Zoltán háziorvost
átmenetileg 
Dr. Rácz Péter 
háziorvos helyettesíti.

A rendelés dr. Rácz Péter 
rendelõjében (I. sz. háziorvosi
rendelõ) történik mindkét praxis
betegei részére az alábbi idõben:

Hétfõ:         7.30 – 13.00
Kedd:        11.00 – 16.30
Szerda:       7.30 – 13.00
Csütörtök:  11.00 – 15.30
Péntek:       7.30 – 13.00

Az eset leges hosszabb
várakozásért  e lõre is  szíves

elnézésüket  kér jük.
A praxis dolgozói

FIGYELEM! 2014. decembertõl a
labor nyitva tartása megváltozik!
KEDDENKÉNT lesz a vérvétel hétfõ
helyett (változatlanul fél 7-tõl fél 10-ig)
RÁCZ DOKTOR ÚR RENDELÕJÉ-
BEN!, a Széchenyi krt 44/A alatt. 
Jönnek a hidegek, és áthozzuk a labort, hogy lega-
lább ne ott betegedjenek meg a vérvételre várók!

INFLUENZA ELLENI OLTÁS
A háziorvosi rendelõkbe
megérkeztek az influenza
ellni oltások, melyek a ren-
delési idõben felvehetõk. 
Az influenzaoltás térítésmentes az alábbiaknak:
Súlyos lefolyású influenzára illetve annak szövõd-
ményeire fokozottan veszélyeztetett csoportok:
www Három évesnél idõsebb, súlyos betegség koc-
kázatának kitett wkrónikus légzõszervi betegségben
szenvedõk, asztmás betegek; wszív-, érrendszeri
betegségben szenvedõk (kivéve kezelt magas vérnyo-
más); wveleszületett vagy betegség/kezelés révén
szerzett immunhiányos állapot (beleértve HIV-pozitivi-
tás, daganatos betegség); wkrónikus máj- és vese-
betegek; wanyagcserebetegség, pl. diabetes, súlyos
elhízás; wkorlátozott légzésfunkció, wvárandós nõk a
terhességi héttõl függetlenül; wnõk, akik a gyer-
mekvállalást az influenza-szezon idõszakára tervezik;
wrehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
wwwTartós szalicilátkezelés gyermekek és
serdülõk számára
www65 éven felüliek, egészségi állapotuktól
függetlenül.
Tehát ha Ön ezen csoportok egyikébe tartozik, akkor
ingyenesen megkaphatja az influenza elleni sze-
zonális oltást. (forrás: ÁNTSZ, Dr. Rácz Péter)

KÖSZÖNET

Hálás szívvel mondunk
köszöntet mindazoknak a
rokonoknak,barátoknak,

szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik

Simonyi György Antal

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család.

KÖSZÖNET

Hálás szívvel
mondunk
köszöntet 

mindazoknak, akik
szerettünk,

Bajzáth János

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, 

virágot tettek, mély

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család.

KÖSZÖNET

Köszöntet mon-
dunk mindazok-

nak, akik 
Petrezselyem János

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
velünk együtt éreztek. 

A gyászoló család külön 
köszönetét fejezi ki a
Gondozási Központ

vezetõjének és dolgozóinak az
áldozatos munkájukért 

édesapánk gondozásáért,
ápolásáért!

KÖSZÖNET

Hálás köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak,

akik 

id. Csikós István
temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdal-

munkban õszintén osztoztak. 
A gyászoló család.

„Szívünk egy darabja 
távozott veled,

Mindig hiányozni
fogsz, te áldott jó

lélek.“
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Az indulásról...
Beszélgetés Madari Andor alpolgármesterrel
a választás utáni önkormányzati munkáról

– Köszöntöm, Alpolgármester Úr! Gratu-
lálunk a megválasztásához, második önkor-
mányzati ciklusában lett alpolgármester.
Szeretném, ha tájékoztatná az olvasókat az új
önkormányzati testület indulásáról, a beik-

tatásáról, a tisztségek elosztásáról.
– Köszönöm a jókívánságokat, azoknak is, akik a választást követõen

megkerestek és bíztattak. Nagyon jól esõ érzés az, amikor elismerik az
elvégzett munkát és a folytatáshoz további bizalmat szavaznak.

A választást követõ napokban rövid idõn belül megkezdõdtek az
egyeztetések a tisztségek  felosztásáról. A választás eredményeként a
Zobokiné Kiss Anitával, illetve a Felföldi Zoltánnal együtt induló képviselõ-
jelöltekbõl került ki az új képviselõ-testület tagsága, így egyértelmû volt a
kérdés, a tisztségeket felezzük. Az egyik oldal tagjaiból kerül ki a pol-
gármester és az egyik bizottsági elnök, míg a másikból az alpolgármester
és a másik bizottsági elnök. Ebben viszonylag gyorsan meg tudtunk egyezni
és ez az óta így is mûködik. Október 27-én alakult meg az új képviselõ-
testület, ekkor a polgármester ismertette a programját, majd a bizottságok
tagjai is megválasztásra kerültek. Ekkor még számomra érthetetlen módon
az alpolgármester személye nem került napirendre, de egy hét múlva egy
rendkívüli testületi ülés keretében erre is sor került.

– Létrejött az alakuló ülés, az elsõ tematikus testületi ülés is. Milyen
jelentõs, a lakosságot érintõ  napirendrõl döntöttek?

– Már az elsõ ülés is lázas munkával telt, több mint 30 napirendi pontot
kellett tárgyalni. Ezek közül néhányat emelnék ki. A temetõnk az elmúlt
években nagyon szépen rendezõdött, fejlõdött, de itt még nem lehet
megállni és ezért döntött az elõzõ testület arról, hogy terveztessük meg a
további fejlesztések lehetséges arculatát. Ezt a tervet ezen az ülésen
hozták be a tervezõk, ami alapján az évek alatt a temetõüzemeltetõ által
befizetendõ összeget milyen további fejlesztésekre fordítsa a testület. Ezzel
megteremtõdik egy hosszú távú irány, aminek a megvalósulása esetén
egységes, szép arculat alakulhat ki a jövõben.

A tavalyi év közepén két civil szervezet az önkormányzat közremû-
ködésével pályázatot adott be 12 db új, modern kamera beszerzésére és
rendszerbe állítására és egyéb több kis értékû eszközök beszerzésére,
amelyek szintén a közbiztonság érdekében dolgozók munkáját segítik.
Ennek a pályázatnak a támogató határozatát most, 2014. november elsõ
napjaiban kaptuk meg. Így ennek a közös fejlesztésnek az elindításáról is
egyeztetnünk kellett, de mivel rövid idõ alatt kevés információ gyûlt össze,
ezt a napirendet a decemberi testületi ülésen tovább tárgyaljuk.

Nagyon fontos napirendi pont volt a tõserdei termálfürdõt üzemeltetõ
Tõserdõ Turisztikai Kft. által a lakiteleki lakosok részére nyújtott kedvez-
ménybõl keletkezõ veszteség megtérítésének megtárgyalása. A Kft. piaci
alapon kell, hogy mûködjön, és így korlátozott lehetõsége van kedvezmények
nyújtására. Ezt az önkormányzat, mint tulajdonos megteheti, de az így
kialakult bevételkiesést a gazdasági társaság részére meg kellett téríteni.

Minden év novemberében meg kell alkotni a település síkosság-
mentesítési tervét, amelyet a testületnek kellett jóváhagynia.

Az elõzõ testület õsszel adott be pályázatot a belügyminisztériumhoz
szociális tûzifa támogatás beszerzéséhez, amelyet a rászorulók között
kerül kiosztásra. Szerencsésen ezt a pályázatot is elnyertük és a megítélt
tûzifa mennyiség kiosztásához rendeletet kellett alkotni. Így elõreláthatólag
207 rászoruló kaphat térítésmentesen téli tüzelõt.

Együttmûködési megállapodást kötött a testület a XX. Jubileumi Tõserdõ
Szépe Országos Hagyományõrzõ Tiszavirág Zenei és Kulturális Fesztivál
kapcsán. A szervezõvel sikerült megállapodni a rendezvény fõ

paramétereiben és idõpontjában, mivel húsz éves a rendezvény több prog-
rammal, hosszabb ideig, két hétvégét betöltõ rendezvényre kerül sor.

– Mi a helyzet a pályázatokkal? Folyik-e jelenleg beruházás a
településen, s lesznek-e a jövõben új pályázatok?

– Az új testületben alpolgármesterként nem kaptam megbízatást a pol-
gármestertõl a pályázatok, beruházások figyelemmel kísérésére, így ezzel
már nem tudok foglalkozni napi szinten. Több információval csak azokról a
pályázatokról rendelkezem, amelyek még az elõzõ ciklusban kezdõdtek.
Október végén, illetve november elején fejezõdtek be az utolsó beruházá-
sok, amelyek még nyáron kezdõdtek. Ezek az iskola energetikai felújítása
és a tõserdei termálfürdõ területén megépített napelempark kiépítése. Mind
a két beruházás elsõdleges célja a költségek megtakarítása, hosszútávon
minél kedvezõbb feltételekkel lehessen azokat üzemeltetni. Most fejezõdött
be egy fejlesztés a mûvelõdési házban, amelyet nem az önkormányzat
pályázott meg. Ezt a pályázati lehetõséget a Lakiteleki Faluszépítõ
Egyesület ismerte fel és adta be pályázatát, majd a támogatói határozat
átvétele után nagy erõvel fogott az abban vállaltak megvalósítására. Ezt a
lelkes, önkéntes munkát itt is köszönöm nekik, ehhez hasonló kezdemé-
nyezés több is volt az elmúlt idõszakban. Szeptember végéig összesen
három beadott, döntésre váró pályázata van az önkormányzatnak, ezek a
Gondozási Központ bentlakásos részének felújítására, illetve az intézmény
elektromos energia költségeinek minimalizálása érdekében napelemek
elhelyezését terveztük. Ezeken kívül egy összetett pályázat elbírálására
várunk, melyben a Lévai Iskola épülete, udvara és kerítése újulhatna meg.
E mellett két külterületi kereszt felújítása és a fõutakról induló dûlõutak
neveit jelzõ táblák kihelyezését tartalmazza a tavasszal beadott pályázat.

A 2014-2020 közötti idõszakra eddig nem látott keretekre lehet majd
különbözõ jogcímeken pályázni szép számmal. Önkormányzatok, civilek és
vállalkozók részére egyaránt lesz lehetõség pályázni. Az elmúlt napokban
volt szerencsém részt venni a XV. Tokaji Területfejlesztési Szakmai Mûhely
Szemináriumán, ahol neves egyetemi tanárok és minisztériumi szakem-
berek segítették az érdeklõdõket eligazítani a jövõbeni lehetõségek
sûrûjében. 

– Mindannyian hallottuk, hogy a négy „ellenzéki“ képviselõ
helyreigazítást kért az ülésen történetek tájékoztatásáról – mely az
egyik független képviselõ honlapján jelent meg –, valótlanságokat,
pontatlanságokat tartalmazott. Eddig ilyenre még nem volt példa... 

– Mivel az elsõ testületi ülés nagyon hosszan tartott, így sok mindenrõl
kellett egyeztetnünk, és ha már fontos a lakosságot is érintõ dolgokról
beszélünk, akkor elvárható a tényszerû, tárgyilagos tájékoztatás és nem a
hozzávetõleges saját vélemény közlése. Sajnos az eddigiekhez képest
sokkal több valótlanságot tartalmazott a híradás az egyik internetes hon-
lapon, így ezt nem szabad hiteles hírforrásnak tekinteni. Azért, hogy ez a
késõbbiekben ne fordulhasson elõ, kértük a helyreigazítást.

– Példa nélküli az is – csak más elõjellel! – , hogy Felföldi Zoltán volt
polgármesterünk lemondott a törvény által megszabott vég-
kielégítésérõl – lakiteleki civil szerevezetek javára. Hogyan fogadta
ezt a testület, s kik kapják meg ezt a támogatást, mikor?

– Volt polgármesterünknek a törvényben megállapított 3 havi végkie-
légítésen kívül ezen törvény további 3 havi végkielégítés megítélésére is ad
lehetõséget. A testület nagyon fontosnak tartotta, hogy Felföldi Zoltán elmúlt
4 éves munkáját ilyen módon is elismerje, annál is inkább, mivel az elmúlt
idõk legkevesebb fizetését, illetményét kapta (a mostanitól is kevesebbet) és
abból is minden hónapban civileket támogatott. A testületi ülést követõ
napokban kapott volt polgármesterünk tájékoztatást a megszavazott
végkielégítés nagyságáról, majd rövidesen már azt a hírt kaptuk, hogy a
plusz 3 havi végkielégítésére nem tart igényt és ezt lehetõség szerint a
testület döntése alapján a helyi egyházak, civilszervezetek és ön-
szervezõdõ közösségek között kerüljön felosztásra. Erre elõreláthatólag a
decemberi rendes testületi ülésen kerül sor.

Folyt. a köv. oldalon
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– Szeretném megtudni, mikor vannak a bizottsági és testületi
ülések, s ezek nyilvánosak-e továbbra is?

– Az ülések továbbra is havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre,
csak az idõpontok változtak kissé. Novembertõl mindkét bizottság kedden
ülésezik, a humán bizottság délelõtt, a pénzügyi bizottság délután. 

A testületi ülés a bizottsági megbeszéléseket követõen csütörtökön
délután 14 órakor kezdõdik minden hónap második hetében. Természete-
sen ezek továbbra is nyílt ülések és látva, illetve olvasva a nagy érdeklõdést
az önkormányzati munka iránt, biztatok minden érdeklõdõt, jöjjön el az
ülésekre és hallgassa meg a döntések hátterét, így biztosabb tényinformá-
ciókkal lesz ellátva.

– Történtek-e átszervezések az utóbbi idõkben az önkormányzat
háza táján?

– Igen több ember is el lett mozdítva a helyérõl az utóbbi hetekben a pol-
gármester döntése, vagy legalábbis sugallata alapján. Valószínûleg nem volt
velük megelégedve, pedig az elõzõ idõszakban jó munkaerõnek tartottuk
õket. Így lett hivatali titkárból tanyagondnok, tanyagondnokból közterület-
felügyelõ és közterület-felügyelõbõl szociális ügyintézõ. Azonban további
változások is várhatóak, vannak, akik kérték a nyugdíjazásukat és helyettük
is új munkaerõre lesz szükség.

Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy ha kérdése vagy megoldás-
ra váró problémája van, jelezze felém a hivatal titkárságán keresztül, vagy
közvetlenül az alpolgarmester@lakitelek.hu e-mail címen írásban, de szük-
ség esetén idõpont-egyeztetés után személyesen is állok rendelkezésre.

– Köszönöm!                                                                             Cz.E.

Egyetértettek a képviselõk a 
kommunális adó csökkentésében

A november 13-i képviselõ-testületi ülésen megtárgyalták a kom-
munális adó felére csökkentésének lehetõségét. A képviselõ-
testület többsége az elõterjesztést elõkészítetlennek, és így tár-
gyalásra alkal-matlannak tartotta, ezért a döntést elnapolták.

Zobokiné Kiss Anita polgármester elõterjesztésében azt javasolta,
hogy a 17.000 Ft összegû kommunális adó mértéke 50%-kal csökkenjen.
(Ez a javaslat megegyezik a polgármester választási ígéretével is.) A
csökkentés mértékérõl a független képviselõk között sem volt
egyetértés: több képviselõ is megemlítette, hogy a pénzügyi bizottság
ülésén Bende László független képviselõ a kommunális adónak legfel-
jebb 25%-os csökkentésével tudna csak egyetérteni.

Dombi Sándor és Madari Andor önkormányzati képviselõk a javaslat
mellõl hiányolták a költségvetési háttérszámításokat, azaz azt, hogy
a csökkentés miatt kiesõ 12.500.000Ft bevételt mibõl kívánja
elõteremteni a polgármester. Ez az összeg több helyi intézmény éves
költségvetésével megegyezik. Zobokiné Kiss Anita egy sikertelen
pályázat önerejét kívánta fedezetül állítani az adócsökkentés mellé.

Dombi Sándor, a pénzügyi bizottság elnöke egyetértett az adó
csökkentésével, azonban szerinte azt nem novemberben kell eldönteni,
hanem januárban, amikor a 2015. évi költségvetés kialakítása zajlik.
Akkor egyértelmûen láthatóak lesznek a bevételek és a kiadások, akkor
lehet felelõsségteljesen dönteni a csökkentés mértékérõl.

A képviselõ-testület többsége azt javasolta, hogy a november 13-i
ülésen ne legyen döntés az adó mértékérõl, arra késõbb kerüljön sor.
Szentirmay Tamás képviselõ indítványára név szerinti szavazással dön-
töttek az elõterjesztés napirendrõl való levételérõl. A levételt Belicza
András, Dombi Sándor, Madari Andor és Olajos István támogatta, a
napirenden tartásra Bende László, Szentirmay Tamás és Zobokiné Kiss
Anita voksolt. 

Így késõbb lesz döntés a kommunális adóról. forrás: lakitelekma.hu

Kamu a közel 70 milliós 
kifizetetlen számlák legendája

2014. november 17-én ülést tartott az önkormányzat pénzügyi bizottsága. A
bizottsági tagok tájékozódni kívántak az állítólag közel 70 millió forintnyi
kifizetetlen számlákról. A bizottság ülésére meghívást kapott Zobokiné Kiss
Anita polgármester is, aki azonban az ülésen nem jelent meg.

Zobokiné Kiss Anita polgármester az utóbbi hetekben többször is arról
beszélt, hogy közel 70 millió forintos adósságot örökölt elõdjétõl.

A helyzet tisztázása érdekében a pénzügyi bizottság ülésére meghívást
kapott Felföldi Zoltán volt polgármester is.

Felföldi Zoltán eleget tett a meghívásnak, Zobokiné Kiss Anita azonban ülés
elõtt egy órával jelezte a bizottság elnökének, hogy – csatlakozva Bende László
bizottsági taghoz – nem kíván az ülésen részt venni. (Az ülés alatt végig a
Polgármesteri Hivatalban tartózkodott.)

A pénzügyi bizottság ülésén egyértelmûen kiderült, hogy az önkormányzat-
nak nincsen 70 millió forintos tartozása. A szeptember 30-i állapot szerint a Laki
Gazda Kft-nek állt fent nagyságrendileg 10 millió forintos tartozása a fel-
gyõi hulladéklerakó felé, ami abból adódik, hogy a lakiteleki lakosok közül
sokan nem fizetik ki a szemétszállítás díját. (Ebbõl adódóan egyébként a
Laki-Gazda Kft-nek 14 millió forintnyi lejárt követelése van a lakosság felé.
Amennyiben a lakiteleki lakosok rendben fizetnék a szemétszállítás díját, a Kft.
is fizetni tudna a hulladéklerakónak.)

Az állítólagos, közel 70 millió forintból 40 millió forint az EDF Démász Zrt.
által követelt összeg, amit azonban az önkormányzat nem ismer el. Tehát
nem lejárt számláról, nem tartozásról van szó, hanem arról, hogy az EDF
Démász Zrt. jogalap nélkül követel összegeket az önkormányzattól, amit az önko-
rmányzat természetesen nem fizet ki. Felföldi Zoltán az ülésen elmondta, hogy
2003-ban, Varga Sándor polgármestersége idején olyan szerzõdést kötött az
önkormányzat az akkori Démász Rt-vel, ami kifejezetten hátrányos volt Lakitelek
Önkormányzatára nézve: versenyeztetés nélkül végeztettek el egy olyan
beruházást, amely beruházás a Démász Zrt. tulajdonába került, ugyanakkor a
beruházás értékét az önkormányzattal fizettették – illetve fizettetnék – ki.

Ezeken túl nagyságrendileg 18 millió forintnyi ki nem fizetett számla volt az
önkormányzatnál szeptember 30-án, ezek azonban a standard ügymenethez
kapcsolódó, átutalással kiegyenlítendõ számlák, amelyek jelentõs része Madari
Andor alpolgármester tájékoztatása szerint szeptember 30-át követõen ki is lettek
fizetve, valamint ezek egy jelentõs része pályázati forrásból vissza is térül majd.

Felföldi Zoltán két dologra hívta fel a bizottsági tagok figyelmét: az önkor-
mányzati választást megelõzõ utolsó munkanapon az önkormányzat
különbözõ bankszámláin összesen több mint 80 millió forint állt ren-
delkezésre. Vagyis a készpénz állomány jelentõsen meghaladta az önkor-
mányzattal szemben fennálló követeléseket. Õ ennek a töredékével vette át az
önkormányzatot 4 évvel korábban. 2010-ben több mint 1 milliárd forint hitele volt
az önkormányzatnak, ami 2014-re nullára csökkent. Arra a felvetésre, hogy azt
az állam átvállalta, jelezte, hogy egyrészt az átvállalás nem volt automatikus,
hanem komoly tárgyalások kellettek a 100%-os átvállaláshoz, másrészt pedig
2010 vége és 2012 vége között – az állami átvállalás elõtt – az önkormányzat
245 millió forintot már törlesztett.

Az ülésen megállapításra került, hogy a közel 70 milliós kifizetetlen szám-
lákról szóló pletykák és híresztelések nem felelnek meg a valóságnak.

forrás: lakitelekma.hu

Idézhetõ idézetek:
w Akik bántanak téged, olyanok, mint a csiszolópapír. Okozhatnak fájdal-
mat, de a végén te szép és csiszolt leszel, õk pedig használhatatlanok.
w A legfájóbb kín örömet színlelni.
w Ha valakit nagyon szeretünk, mindennél jobban hinni akarunk neki,
még akkor is, ha már ezerszer hazudott azelõtt.
w Valótlant mondani rengeteg okunk lehet, ám igazat mondani csak egy.
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Mûvelõdési ház:

Új lehetõség a
mozgásra a

mûvelõdési házban!
Keddenként 18-19-ig 

„FIT TRAINING“
alakformáló mozgásóra indul!

Helyszín: mûvelõdési ház, Lakitelek
Hangulatos, vidám, ritmusos órára
várok mindenkit, akinek van kedve

egy kis tornához! 
14 éven aluliaknak ingyenes!

Polifoam, törölközõ, folyadék... és
kitartás, jókedv!

További információ: 
Mónus Kata 

06 /20 617- 2020

BÁCS-KISKUN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Kárenyhítési hozzájárulás
igénybevételével kapcsolatos
tájékoztató  a gazdálkodók részére

Tisztelt Gazdálkodók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a ter-
melõk, akik a 2014. évben kárbejelentést
tettek, annak összegét, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi
Igazgatóságának honlapján közzétett 3-6.
számú mellékletek felhasználásával
számíthatják ki.(www.bkmkh.hu)

A kitöltött nyomtatványokat személyesen
vagy postai úton november 30-áig nyújt-
hatják be a Földmûvelésügyi Igazgatóság-
hoz. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

A nyomtatványok kitöltésében segít-
séget nyújtanak a falugazdászok.

Azok a termelõk, akik piaci biztosítással
is rendelkeznek, kérjük a biztosítási
kötvény másolatát csatolják a kérelemhez.
Továbbá a számoláshoz szükség lesz az
idei évi területalapú támogatás adataira,
illetve az elmúlt 5 év hozam adataira. 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013.)
A tárgyévi hozamértéket, a tárgyévben

ténylegesen hasznosított termõföldrõl
betakarított termésmennyiség alapul-
vételével az agrárpolitikáért felelõs min-
iszter által vezetett minisztérium hon-
lapján közzétett, tárgyévre vonatkozó ref-
erenciaárakon kell figyelembe venni. A
közzétett árak a kormányhivatal honlapján
is megtalálhatók. (www.bkmkh.hu)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságát a káreny-
hítéssel kapcsolatban az alábbi telefon-
számokon lehet felkeresni: 76/513-606,
76/513-607.

Mûvelõdési Ház 
Decemberi programok és ünnepi mûsorok

a mûvelõdési házban
Tisztelettel várjuk Lakitelek apraját-

nagyját a mûvelõdési ház decemberi
rendezvényeire!

w December 6. szombat 18 óra Jótékonysági Örömkoncert

Idén is megrendezzük december 6-án a hagyományosnak mond-
ható Jótékonysági Örömkoncertet, amelynek keretein belül ismét
színpadra lépnek olyan lakiteleki zenészek, énekesek is akik az év
többi napján nem a színpadon élik az életüket, de erre az
eseményre mindig készülnek! A koncerten természetesen fellép a
Lakiteleki Tûzoltózenekar, akik újabb zenei csemegével készül-
nek, valamint az Iringó zenekar Dávid Orsolyával és Gárgyán
Ildikóval, a Hangover zenekar Fazekas Pistivel és Nánási Líviával,
de rendhagyó produkcióval készül a lakiteleki Dudorások citer-
azenekar is. A próbák megkezdõdtek! 
A koncert teljes bevételét idén is a halmozottan hátrányos
helyzetû családok megsegítésére ajánlották fel a szervezõk és a
fellépõk! Még a karácsonyi ünnepek elõtt eljuttatjuk a családoknak
azokat a tartós élelmiszerekbõl, édességbõl álló csomagokat,
amelyeket a Jutka Bolt munkatársainak segítségével állítunk
össze. Idén elképzelhetõ, hogy más szervezetek is csatlakoznak a
segítõ akcióhoz.
w December 12. péntek Aranykapu térségi Hagyományõrzõ

adventi vásár

w December 12. péntek   18 óra  Órákon át – ifjúsági kalandfilm 

w December 13. szombat 1830 Órákon át – ifjúsági kalandfilm 

Órákon át: A film lakiteleki szereplõkkel, lakiteleki helyszíneken
készült. Fõbb szerepekben Tóth Réka, Belicza Panna, Belicza
Zsolt és Honti Regõ Sebestyén lesznek láthatóak, de megjelenik a
vásznon Sallai Zsóka, Szekeres Kati néni és Szabados Zoltán is.
Stílusában leginkább a hetvenes évek gyermekfilmjeit szerettük
volna megidézni, olyanokét, mint a „Keménykalap és krumpliorr“
vagy az „Utánam srácok!“. Közel egy éves munkafolyamat után
kerül a lakiteleki moziba a film. Várunk mindenkit szeretettel!
Helyfoglalás a 06 76 449 034-es telefonszámon munkaidõben!

w December 14. vasárnap 18 óra Nyílt nap – a felújított 
színházterem átadása

Fergeteges kabaré jelenetek a Színjátszó Kör elõadásában!

A Faluszépítõ Egyesület pályázatának köszönhetõen elkészült a
mûvelõdési ház színháztermének felújítása! Ezt az eseményt
szeretnénk színházi élménnyel, mókával, kacagással átadni a
lakiteleki közönségnek december 14-én, vasárnap este! Felújított,
kárpitozott székek, a kibõvített színpad, a nézõtérre fektetett
szõnyegek otthonossá, széppé varázsolták a termet. Igazi otthon-
ná vált a mûvészeti csoportok számára!

w December 18. csütörtök 10 óra Zeneiskolai év végi koncert

w December 18. csütörtök 18 óra Citera és néptánc gálamûsor
December 18-án este 18 órától a népzene és a néptánc mûvelõi
töltik meg a színpadot! A citeramuzsika hangjaira kicsiny és felnõtt
néptáncosok járják a táncot egy újabb fergeteges estét nyújtva a
közönség számára!
w December 20. szombaton 18 órakor kezdõdik FALU-

KARÁCSONY rendezvény, amelyre minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk!

Belicza András

Órákon át

Lakitelek elsõ ifjúsági kalandfilmje

Idény nyáron zajlottak az elsõ lakiteleki
ifjúsági televíziós kalandfilm forgatási
munkálatai a településen és a közvetlen
környékén. Talán az interneten már többen
találkoztak a film elõzetesével, valamint az
elsõ plakát-tervvel is. Október végén egy
vetítést tartottunk, amelyre a közvetlen
családtagokat hívtam meg és számos
ismerõs érkezett a szakmából is. A vetítés
után kérdõívet töltöttek ki a résztvevõk,
melyben véleményükkel, meglátásaikkal
sokat segítettek abban, hogy a jelenleg
készülõ végleges verzió olyan legyen,
amelyet szívesen néznek meg a családok
és a gyerekek. 

A film elkészítését tárgyi eszközökkel,
élelmezéssel, logisztikai segítséggel támo-
gatta a Magyar Pékek 2009 Kft, Elek István
(Kecskés étterem), valamint Lakitelek
Önkormányzata is. 

A bemutató idõpontja 2014. december 12-
én pénteken este 6 órakor tartjuk a
mûvelõdési ház mozitermében, amelyre
tisztelettel várunk minden kedves érdek-
lõdõt! A belépés természetesen ingyenes
lesz mindenkinek, de mivel a terem befo-
gadóképessége véges, ezért a mûvelõdési
ház telefonszámán elõre foglalhatják le a
helyeket az érdeklõdõk. 

A 06 76 449 034-es számon munka-
idõben várjuk a helyfoglalásokat! A tele-
fonálónak csak egy nevet kell bemondania
és azt, hogy hány fõvel érkezik. Külön
helyjegyet nem készítünk, azokat majd
érkezési sorrendben tudják elfoglalni a
nézõk. Amennyiben a pénteki bemutatóra
elfogynak a helyek, akkor 14-én szombat-
on este 18.30-tól egy második vetítést is
tartunk. 

Kérem, hogy akik szeretnének eljönni,
azok jelezzék felénk! 

A vetítés elõtt plusz helyeket nem tudunk
nyitni. Kérem elõre is a megértésüket!

A jövõ évben is tervezem egy film
elkészítését, szintén gyermek szere-
plõkkel, amelyet egy kisebb nyári tábor
keretében vennénk fel.                 

Belicza András
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Kedves Olvasó!

Az „ember“ hónapok most még kegyesek voltak hozzánk: Nem igazán volt
hideg, még nincsenek járhatatlan utak, ám az idõsebb, gyengébb, betegesebb
emberek szervezete jelzi: Itt az idõ váltás. A hulló falevelekkel együtt, ebben az
idõszakban sokan indulnak végtelen útra, olyanra, ahonnan nincs visszatérés.
Nem véletlen, hogy novemberben van halottak napja, én az emlékezés hónapjá-
nak nevezném. Óvatosságra, elõvigyázatosságra intünk minden idõst, fokozottan
vigyázzon magára (kérje az influenza, tüdõgyulladás elleni védõoltást), kimélje
az erejét, kérjen segítséget, ha úgy érzi, nehéz valamit elvégezni. Nincs ember,
aki valakinek ne volna fontos, nincs ember akit valaki ne siratna meg, ha baj van.
Egy Édesanya, egy Édesapa, egy társ, idõs korában már nem az ereje, a segít-
sége miatt fontos, hanem mert olyan érzelmi kötelék köti szeretteihez, ami ha
elszakad mély sebeket hagy. Egy mosoly, egy simogatás, egy kézfogás is lehet
szerettünknek óriási érték, ami nélkül nehéz tovább élni. Ezért tartom fontosnak
újra és újra elmondani: itt vagyunk, ha kellünk segítünk, és ezt tesszük azért,
hogy valakinek az életét értékes idõvel meghosszabbíthassuk. (Ez a meghossz-
abbítás nem mérhetõ, de sokan tudják, hogy egy megfázás, egy tüdõgyulladás,
egy combnyaktörés is lehet végzetes, és ezeket meg lehet elõzni.)

…………………………………………………………..

Október 30-án 55 mécses gyújtottunk az intézményben elhunytakért és
még kettõ nagyobbat, az itt élõk hozzátartozóiért, és egyet mindannyiunkért. A
megemlékezésen részt vett Zobokiné Kiss Anita polgármester asszony,
Szentirmay Tamás képvislõ úr. Közösen emlékeztünk és imádkoztunk Bagi
Ferenc plébános úrral, Kókai Géza lelkész úrral. Az elhunyt ellátottjaink hozzá-
tartozói közül is többen velünk voltak, velünk emlékeztek. 

…………………………………………………………………………………….

November 4-én kedden, látogatóba jött hozzánk, és  ellátottjainknak hivat-
alosan is bemutattam a polgármester asszonyt, és neki, idõseink is bemutatkoz-
tak, majd az intézményi ellátásról beszélgettek. A tõle ajándékba kapott
gyümölcsöt a találkozó végén jóízûen elfogyasztották. 

……………………………………………………………………………………

November 8-án hivatalos voltam a Nyugdíjas Klub évzáró báljára. Végtelen
megtisztelõ számomra az a kedvesség, amellyel a klub vezetõi és tagjai felém
fordulnak, amelyben látom az intézményünk, ellátottjaink felé irányított
szeretetüket, tiszteletüket is. Csodálom azt a vitalitást, amellyel megélik az idõs
kort. Számomra példaképek. Ám szomorúan vettem tudomásul, hogy többen
hiányoznak a megszokott kedves arcok közül. Megtudtam, hogy többen betegek:
Jobbulást kívánok nekik.

…………………………………………………………………….

A tanyagondnoki szolgálatot ellátók személyében változás történt: 
Tóth Ferenc tanyagondnokunk – más munka-, és feladatkört lát el 2014.

november 16-tól. Eddigi munkáját megköszönjük. Sok sikert kívánunk neki a
továbbiakban. 

Az eddigi körzeteket megcserélve a II. tanyagondnoki körzetet (Szikra 55-205,
Szikra 228-348, Szikra 207-225) VÁRI RITA 06 70 4508372  tanyagondnok látja
el. (Õ jelenleg tanyagondnoki képzésen vesz részt)

Az I. tanyagondnoki körzetet (Felsõalpár 1-91, Kisalpár 1-120, Szikra 1-7)
VARGA ZOLTÁN 06 70 3593490 tanyagondnok látja el

A változással  kapcsolatban ismételten megkeressük szórólapon a külterületi
lakosokat, akiknek szeretnénk minnél hatékonyabb és teljes körûbb segítséget
nyújtani. Fogadják bizalommal munkatársainkat.

Fontos: A szociális tüzifa igényléséhez, az igénylõlap kitöltéséhez, és benyu-
jtásához is segítséget nyujtanak. Örülnénk, ha egy, a feltételeknek megfelelõ,
támogatásra szoruló ember sem maradna ki ebbõl a juttatásból. 

………………………………………………………………….
Reményeink szerint december 5-én pénteken a Gondozási Központba is

ellátogat a Mikulás. Az idõseink is nagyon várják Õt, és én bizonyíthatom:
Mindenki nagyon jó volt, virgácsot senki nem érdemel.

……………………………..........................................…

Intézményünkben az
INTÉZMÉNY ORVOSI
FELADATOKAT            Dr.
Rácz Péter háziorvos
látja el. 

Dr Kalocsa Zoltánnak végtelen hálával köszönjük meg intézményünk lakói és
dolgozói nevében a sok-sok éves intézmény orvosi munkáját, azt hogy vigyázott
ellátottjainkra, köszönjük a gyógyító munkáját, a lelkiismeretességét. 

………………....................................…………………

Végül hálás szívvel mondunk köszönetet, Szénási Bertalannak és feleségének
Tündének, Kutasi Jánosnénak, Tóth Ferencnek (Fricinek) Kerekes Lajosnénak,
Lezsák Sándornénak,  Kiss Istvánné Terikének, Major Józsefnének, az Erika
Butiknak – intézményünk, ellátottjaink támogatásáért, azért a tiszteletért,
szeretetért amellyel felénk fordulnak. 

Jó egészséget, minden jót kívánok minden kedves Olvasónak. 

Hírek a Gondozási Központból…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

A LAKITELEKI NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETÉNEK HÍREI

Egyesületünk életében eltelt egy újabb év. Már a
negyedik születésnapunkat ünnepeltük november 16-án
délután a Mûvelõdési házban.  Jó hangulatú családi összejövetelre
kerekedett ez a délután. Volt interaktív és egy perc és nyersz játék, rén-
szarvas kavalkád, totó és természetesen sok-sok finomság. Szerintem min-
denki megtalálta a kikapcsolódásnak számára legmegfelelõbb módját.

Egy ember életében négy év alatt ezer dolog történhet. Egy egyesületben
sem lehet felsorolni valamennyi eseményt, mozzanatot maradéktalanul.
Megalakulásunk után, mintegy kisgyermek, csak félve tettük meg az elsõ
lépéseket, bizonytalanul próbálkoztunk programokkal, ötletekkel, de ahogy
teltek a hónapok, évek, úgy lettünk egyre bátrabbak, és állandó program-
jainkkal remélem sok emberben hagytunk pozitív érzéseket. Állandó progra-
munkká vált a Ruhabörze, amit havonta tartunk a Mûvelõdési házban.
Szeretettel és sok jó ötlettel vettünk részt községi rendezvényeken is. Nem
csak adtunk, kaptunk is. Számtalan alkalommal részesültünk valamilyen
adományban (élelmiszer, használati tárgy stb.) és a kedvezményes színház-
jegyekkel számtalan kulturális élménnyel gazdagodtunk.

Négy év után egyesületünkben szabályainknak megfelelõen tisztújítást
kellett tartanunk. A választás formailag nem volt olyan mint a pár héttel
ezelõtti, de a titkos szavazás eredménye az alábbi lett, a mandátum pedig
újabb négy évre szól:

Elnök:                          Kutasiné Szombati Márta
Elnök helyettes:            Madari Istvánné
Elnökségi tagok:           Hontiné Fazekas Brigitta, Csikósné Szabó Ildikó
Titkár:                          Ádám Ibolya

Köszönjük támogatóinknak: Levendula bolt, Dóra Market 100 Ft-os bolt,
Egészségtár, Magyar Pékek, Éden Zöldség - gyümölcsbolt, az enged-
ményes vásárlás lehetõségét. Egy-egy vásárlás alkalmával lehet, hogy
csupán pár forint a kedvezmény, de hosszú távon ezek a forintok is sokat
számítanak.

Köszönjük azon támogatóinknak is a segítséget, akik mindig segítenek
munkájukkal, tárgyi adományaikkal, nélkülük nehezebb lett volna.

Végül pedig valamennyi tagtársamnak köszönöm az egyesületben végzett
eddigi munkáját, ránk ezerszeresen is igaz az, hogy minél többet adunk,
annál többszörösen kapjuk azt vissza. Tevékenységünk kulcsszava pedig a
CSALÁD. Ezért van minden, s ez az egység nyújt megfelelõ védelmet gyer-
mekeinknek.

Kívánok mindenkinek boldog, békés, szeretetben gazdag Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendõt.                        Ádám Ibolya
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Kedves Olvasóink!
Az új kazánok beüzemelésével
iskolánkban is megkezdõdött a fûtési
szezon. A napközis szárnyban és a

Lévai-iskolában a közel harminc esztendõs konvektorok
begyújtása okozott fejtörést a szakembereknek. Bizony
nagy szükség lenne azokban az épületekben is a fûtési
rendszer korszerûsítésére. A fõépületben az új rendszer
a beállítási idõszak és némi alkatrészproblémák után
remekül mûködik. Sokat jelent a falak hõszigetelése is,
így reményeink szerint a fûtési idõszak költsége
töredéke lesz az eddigieknek.

November 5-én az óvó nénik voltak vendégeink. Jó volt
látni az apróságokat, milyen örömmel szaladtak köszön-
teni õket, s milyen büszkén számoltak be arról, mi történt
velük idáig az iskolában. Az óvónõk órákat látogattak
mindhárom elsõ osztályban, ezt követõen pedig a tanító
nénikkel közösen beszélgettek az óvoda-iskola átmenet
tapasztalatairól. 
November 6-án pályaválasztási szülõi értekezletet
tartottunk. A hetedikes és nyolcadikos szülõket és gyer-
mekeket mintegy húsz középiskola vezetõi,
pályaválasztási felelõsei tájékoztatták a lehetõségekrõl.
Diákjaink azóta is folyamatosan járnak a nyílt napokra,
hogy betekintést nyerjenek az intézmények mindennapi
munkájába. 
November 7-én és 8-án a Lévai-iskolánál PET-palack
gyûjtést szerveztünk az iskolazöldítési pályázat
keretében. Ismét rácsodálkozhattunk, mekkora szemét-
mennyiség keletkezik ilyen módon is, és mennyivel
kisebb környezeti terhelést jelentene a visszaváltható
csomagolóanyagok használata.
A múlt hónapban jánoshidai gyermekeket láttunk
vendégül, most a mi diákjaink vendégeskedtek a
jászsági településen. Az élményekrõl Dencs Diána 8. a
osztályos tanuló így ír:
„November 7-én az iskola elõl 8 órakor indultunk el
Jánoshidára. Mindenki nagy szeretettel várt minket. Az
intézmény pedagógusai körbevezettek az iskolájukban,
bemutatták a termeket. Utána egy hosszú sétára indul-
tunk, megnéztük a templomukat, ami nemcsak, hogy
nagy épület, de gyönyörû képekkel vannak feldíszítve a
falai. Következõ állomásunk egy felújításra szoruló
kastély volt a falu központjában. Megnéztük a település
néprajzi gyûjteményét is, ahol a jászkapitány vezetett
minket végig a kiállításon. A falu szélén egy nagy
mûfüves focipályájuk van, melyen rendszeresek a
focimeccsek. 
Az ebéd elfogyasztása után elfoglaltuk a szálláshe-
lyeket. Egy rövid pihenés után visszamentünk az iskola
tornatermébe, ahol egy gyümölcsvetélkedõn vettünk
részt. Nagyon szépen szerepelt mindkét csapatunk, az
elsõ két helyezést szereztük meg. Az eredményhirdetés
után a községházra mentünk, ahol együtt csocsóztunk,
biliárdoztunk, beszélgettünk a jánoshidai diákokkal. A

finom vacsora elfogyasztása után visszamentünk a szál-
lásainkra és pihentünk egy nagyot.
Másnap reggeli után az egész csapat elindult Jászbe-
rénybe. Megnéztük a Jász Múzeum kiállításait. A múzeum
egyik részében elsõ világháborús tárlatot rendeztek be,
ami elég szomorú és elgondolkodtató volt. Második
állomásunk már sokkal vidámabb hely volt. A délelõtt
további részét az állatkertben töltöttük, ahol nagyon sok
aranyos és különleges élõlényt figyelhettünk meg.
A Jászberényben elfogyasztott ebéd után visszamen-
tünk Jánoshidára, és elbúcsúztunk vendéglátóinktól.
Hazafelé még megálltunk Szolnokon, ahol egy csok i -
fesztiválon vettünk részt. Sokan vásároltak a különleges
és nagyon finom csokoládékból. 
Szombat este értünk haza fáradtan, de rengeteg él-
ménnyel gazdagodva. Szerintem nagyon jól sikerül ez a
kirándulás is, és mindenki jól érezte magát. 
November 6-án megtartott õszi nevelési értekezle-
tünk témája a 2015. esztendõtõl életbe lépõ pedagó-
giai minõsítési és értékelési rendszer volt. Áttekintet-
tük a pedagógusok, az iskolák szakfelügyeleti értékelési
szempontsorait, a pedagógusok elõmeneteli rendsz-
erének sajátosságait.
November 14-én tartottuk a felsõ tagozatos negyedévi
magatartás-szorgalom értékelõ megbeszélést. Az elsõ
hónapokban gyengén teljesítõ gyermekek szüleit az
osztályfõnökök külön is értesítetik az ellenõrzõ útján.
Az „Anyanyelvi hét“ alsós versenyeirõl Tábori
Kálmánné munkaközösség vezetõ számol be: 
November 11-én, Márton napján a nyárlõrinci Buzás
János Általános Iskola adott otthont a hagyományos
anyanyelvi versenyeknek. Az idén versmondásban és
szép olvasásban jeleskedtek diákjaink. A házigazdáink-
tól pedig mindenki egy Szent Mártonra emlékeztetõ
papír libát, könyvjelzõt és csokoládét kapott ajándékba. 
Eredmények:

Versmondás
1. osztály

I. helyezett:  Almási Lenke Nyárlõrinc
I. helyezett:  Lakatos Bianka Lakitelek

III. helyezett:  Dányi Zsófi Nyárlõrinc
2. osztály

I. helyezett:  Dakó Jázmin Lakitelek
II. helyezett:  Varga Réka Lakitelek

III. helyezett: Rimóczi Lili Nyárlõrinc
3. osztály

I. helyezett:Sütõ Lilla Lakitelek
II. helyezett: Barta Panna Lakitelek

III. helyezett: Erki Lara Nyárlõrinc

Szép olvasás
2.. osztály

I. helyezett: Kiss Hanga Lakitelek
II. helyezett: Pádár Zétény Nyárlõrinc

IV. helyezett:  Erki Virág Lakitelek
Különdíj: Benke Gréta Lakitelek

3. osztály
I. helyezett: Tálas Regõ Áron Lakitelek
II. helyezett: Kuruczlaki Réka Nyárlõrinc
III. helyezett: Jaksa Paulina Nyárlõrinc
Különdíj: Faragó Lilien Lakitelek

4. osztály
I. helyezett: Belicza Panna Lakitelek

II. helyezett: Rimóczi Hédi Nyárlõrinc
III. helyezett: Gyenes Fanni Lakitelek
Különdíj: Seres Ágoston Lakitelek

Gratulálunk a gyerekeknek, a felkészítõ szülõknek és a
tanító néniknek!

Avar kincsek nyomában – Szelesné Kása Ilona tanár-
nõ beszámolója: „November 4-én, kedden 14 órától az
Avar kincsek nyomába eredtek a grafika tanszak tan-
ulói. A Múzeumok Õszi Fesztiválja keretein belül
Kecskeméti Katona József Múzeum/Cifrapalota múze-
umpedagógusa, Merinu Éva megcsillantotta számunkra
a Cifrapalota avar kincseit. A látottakat, hallotta-kat egy
griffes övcsat másolatkészítésével koronáztuk meg. 
Iskolánk 8. osztályos tanulói személyesen is láthatták
ezeket a kincseket a Cifrapalotában, október 18-án
Varga Melinda tanárnõ és Csupor Antal tanár úr
vezetésével.“

A TÖLGYFA SPORTEGYESÜLET
BIRKÓZÓINAK HÍREI

Birkózás Kunszentmiklóson

Id. Biró Károly emlékére rendezett versenyen vettünk
részt Kunszentmiklóson, ahol 13 egyesület 80 indulója
mérkõzött az éremért.

Eredmények:
I.   helyezett 58 kg-os súlycsoportban:  Matúz László
I.   helyezett 63 kg-os súlycsoportban: Kiss Csaba
II.  helyezett 32 kg-os súlycsoportban:  Bodri Bence
III. helyezett 26 kg-os súlycsoportban: Raisz Albert

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

A kocka el van vetve! 
Játssz velünk!

Ismét várjuk azokat a lelkes jelentkezõket, akik
a WASTE projekthez hasonlóan szívesen részt
vennének egy nemzetközi projektben.

Mostantól kezdve két éven keresztül együtt ját-
szunk európai partneriskolákkal: Spanyolország,
Portugália, Törökország, Lengyelország,
Románia, Szlovákia egy-egy iskolájával együtt
nyertünk az ERASMUS+ K2 - iskolák stratégiai
partnersége pályázatban.  A közös projekt ROLL
THE DICE! néven a játék köré épül: készítünk
játékokat, játszunk hagyományos játékot,
játékadományokat gyûjtünk és még sok érdekes
tevékenységet fûzünk a játék köré. Az ötleteinket
egy blogon, ill. személyesen is megosztjuk a part-
nerintézményekkel. Izgatottan várjuk, mi mindent
tanulunk majd egymástól.

Elsõ munkánk Szelesné Kása Ilona színes kert-
és kézmûves szakköröseivel együtt egy nemezelt
malomjáték-szõnyeg elkészítése volt. A
foglalkozást Nagy Mari kecskeméti mû-vésznõ
vezette, aki a nemezelés magyarországi
nagymestere, ill. elsõ népszerûsítõje.

Nagyon jó
hangulatú délután
volt, alig várjuk,
hogy kipróbálhas-
suk új játékunkat!

Vass Anikó
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„Jöjj el Uram Jézus!“
(Jel.: 22,20)
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Nincs az a mélység, melyben Isten észre ne venné összekulcsolt
kezünket, és nincs az a lárma, melybõl õ ki ne hallaná keresõ sza-
vunkat!

Mi az Advent?
Advent („Adventus Domini“, azaz „az
Úr eljövetele“) karácsony elõkészületi
idõszaka. Az egyház a VI. században
vezette be, teljessé téve ezzel a kará-
csonyi ünnepkört.

Advent elsõ vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Az egyházi évnek
ebben az idõszakában Jézus születésének ünnepére készülünk, az Õ eljövetelét
várjuk. A Krisztus Király ünnepét követõ vasárnappal, pontosabban annak
elõestéjével kezdõdik, és december 24-ig tart. Négy hétbõl áll, a negyedik hét
legtöbbször csonka. Az egyház tanítása Jézus hármas eljövetelérõl emlékezik
meg ebben az idõszakban.
Jézus történelmi eljövetelérõl: – Az õsbûn által megfertõzött emberiség
ígéretet kapott Istentõl. Ez az ígéret, az ószövetségi nép várakozása, Jézus betle-
hemi megszületésével teljesedett be.
Jézus kegyelmi eljövetelérõl: – A hívõ ember Isten Igéje és a szentségek
kegyelmi ereje által Krisztus folytonos eljövetelét éli át.
Jézus utolsó eljövetelérõl: – A Biblia és a Szenthagyomány tanítása szerint
Jézus az idõk végén újra visszajön, hogy ítéletet tartson.
Ennek megfelelõen alakult ki az egyházban az adventi idõ kettõs tartalma: a
várakozás és a bûnbánat. Ebben a várakozásban már benne van a karácsonyi
öröm, de ugyanakkor magában foglalja a bûnbánat komolyságát is. Ezért advent
szimbolikus és liturgikus színe a lila.
Az adventi idõ a felkelõ napra, a világ világosságára mutat, ezért advent leg-
fontosabb jelképe a fény. Az adventi fény annak a Jézusnak a jelképe, aki az élet
gazdagságát, színét, fényét és szépségét adja.
Az adventi idõ liturgikus szokásai közül elsõ helyen kell említenünk a  rorate, azaz
hajnali miséket, és az adventi koszorú készítését. A koszorún fellobbanó gyer-
tyák lángja, az egyre nagyobb fény arra a Jézusra irányítja a figyelmet, aki ezt
mondta magáról:
„Én vagyok a világ világossága és aki velem akar élni, maga is világosság lesz a
világban.“ (vö. Jn 8,12)

A parúzia, végsõ Úrjövet várása legyen tevékeny. Feladatunk,  hogy
igyekezzünk ledönteni a gyûlölet válaszfalait, hidakat verni a szakadékok
fölé, közvetlen környezetünkben: a családban, a munkahelyen, szomszé-
daink körében igyekezzünk valami jót tenni; meghallgatni, vigasztalni,
másokat türelemmel elviselni. Gyakorolni az irgalmasság testi-lelki cse-
lekedeteit. Mert az igazságos és irgalmas Bíró, a feltámadt Krisztus azt kéri
számon tõlünk az ítéletkor, hogy mit tettünk egynek is a legkisebbek közül,
akikkel azonosította magát.

Az alábbi történetnek bármelyikünk a fõszereplõje lehet: 
idõs és fiatal, nõ és férfi, gyermek.

Az anyóka, aki Istent várta
Élt egyszer egy idõs asszony, aki nap, mint nap hosszú órákon keresztül imád-

kozott. Egy nap Isten hangját hallotta, aki így szólt hozzá:
– Ma eljövök hozzád, hogy meglátogassalak téged.
Képzeljétek el, micsoda örömöt és büszkeséget érzett. Csinosítani kezdte
otthonát és kitakarított, tésztát gyúrt és süteményt sütött. Aztán felvette a legjobb
ruháját és várni kezdte az Úr érkezését.
Egy kis idõ múltán valaki kopogtatott az ajtaján. Az anyóka sietett, hogy ajtót nyis-
son, de csak a szomszédasszonya volt, aki csak egy kis sót akart kölcsön kérni.
Az anyó elküldte:
– Az Isten szerelmére azonnal menj innen, most nincs idõm erre a butaságra!
Istent várom az otthonomba! Na, menj már! – és becsapta a megbántott asszony
orra elõtt az ajtót.
Kicsit késõbb megint kopogtattak Az asszony megnézte magát a tükörben,
megigazította a ruháját és futott ajtót nyitni. De ki volt az? Egy óriási kabátot viselõ
kisfiú, aki gombokat és szappant árult fillérekért. Az öregasszony így tört ki:
– A Jóistent várom. Nincs egy csepp idõm sem. Gyere vissza máskor! – és a
gyermek orrára csapta az ajtót.
Azután megint kopogtattak. Az öreganyó kinyitotta az ajtót és egy rongyos,
sápadt öregembert látott maga elõtt.
– Egy szelet kenyeret, jóasszony, legyen akár száraz is… És ha megengedné,
hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsõjén! – kérte könyörögve az öreg.
– Ó, ne! Hagyj békén! Istent várom! És takarodj el a lépcsõmrõl! – mondta
bosszúsan az öregasszony. 
A szegény ember sántikálva odébb állt, az öreganyó pedig visszatért és várta
Istent.
Teltek az órák és a nap nyugovóra tért. Eljött az este és Isten nem érkezett meg.
Az asszony mélyen csalódott. Végül úgy döntött, hogy nyugovóra tér.
Furcsa mód rögtön elaludt és álmodni kezdett.
Álmában megjelent neki a Jóisten és ezt mondta:
– Ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el. 

(Bruno Ferrero Más történetek Don Bosco Kiadó, Budapest 2000 55-56.)

Magyar Szent Család zarándoklat

November 8-án volt a
hagyományos Magyar
Szent Család zarándok-
lat Szent Imre, Boldog
Gizella, Szent István
tiszteletére a Lakitelek,
Nyárlõrinc, Szentkirály,
Lakitelek útvonalon.
amelyen összesen
negyvenen vettek részt.Rorate  

Adventi idõszakban a rorate szentmisék hétfõn, kedden, szerdán reggel 6 órakor lesznek.
A hét többi napjain a szentmisék változatlan idõpontban kezdõdnek.

Adventi lelkigyakorlat

Adventi lelkigyakorlatunk, amelyet P. Pál Csaba Dániel OSPPE,  pálos szerzetes tart ,
december 19. 20. 21-én, pénteken, szombaton, vasárnap lesz. Pénteken, szombaton este
6 órakor,  vasárnap reggel 8 órakor  kezdõdnek a szentmisék.
A szentmisék elõtt gyóntatás van.

Lelkiismeret

Ne juss hamar arra a következtetésre, hogy az ellenséged Isten ellensége, csak azért,
mert a te ellenséged. Talán éppen azért az ellenséged, mert nem talál benned semmit,
ami Istent dicsõítené. Talán azért fél tõled, mert nyomát sem leli benned annak a
szeretetnek, kedvességnek, türelemnek, kegyelemnek és megértésnek, melyet Isten
mutat az embernek gyöngeségei iránt.
Ne marasztald el túl hamar azt, aki már nem hisz Istenben, mert lehet, hogy éppen saját
hidegséged és kapzsiságod, érzékiséged és önzésed ölte ki belõle a hitet.

Thomas Merton



R E F O R M Á T U S  É L E T  – SZERKESZTETTE: Magyarné S. KOVÁCS MÓNIKA

„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az õ ígéretében.“ (Zsoltárok könyve 130:5)
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Adventi szokásaink
Adventi idõszak az egyik legizgalmasabb

készülõdése életünknek. Miért lehet izgalmas szá-
munkra ez a várakozás, hiszen minden évben elõre

tudjuk mennyi készülõdés, mennyi feladat vár ránk a négy hetes idõszak-
ban. Várjuk azt az ünnepet, amit ismerünk, amit sokan az év legszebb
ünnepének tartanak. De milyen út vezet odáig? Hogyan tervezzük meg az
idei adventi idõszakunkat? Gyermekes anyukaként már az adventi idõsza-
kot megelõzõen készülõk az adventre. Már számolják a gyerekek a
napokat, hogy elkezdõdjön az adventi naptár bontogatása. Ennek az
elõkészítése nagyon fontos a számomra, hiszen tudom, örömet okozok
vele. Olyan jó megtapasztalni, hogy a gyerekeknek eszébe sem jut elõre
nyitogatni, mindig csak az aznapi ajándékra van szükségük – mint ahogyan
a népnek is meg kellett elégednie a pusztában a napi mannával. Várjuk az
ünnepet, készülõdünk közösen. Az adventi koszorún a gyertyagyújtás a
család várva várt programja. Mindig vasárnap az ebédnél gyújtjuk meg
elõször a gyertyát, majd egy történetet olvasunk fel a Bibliából. Ezután min-
den napon a vacsoránál meggyújtjuk a megfelelõ számú gyertyát. Nagy
öröm, amikor már négy gyertya ég, s tudjuk, közel van az ünnep öröme.
Várjuk az ünnepet, mert tudjuk, mire számíthatunk, ahogyan igénk mond-
ja, bízunk az Õ ígéretében. Isten ígérte, hogy velünk van, hogy vezet ben-
nünket, hogy gondoskodik rólunk, hogy nem hagy bennünket egyedül.
Legyen számunkra az idei adventi készülõdés olyan idõszak, amikor úgy
bízunk Istenben, hogy számba vesszük miket ígért nekünk. Így kívánunk
mindenkinek áldott, boldog várakozási idõszakot, s adja meg Isten nekünk
a boldog beteljesedését az idei karácsony alkalmával.

Lelkészszentelés Kecskeméten
Lelkészválasztás Lakiteleken

November 6-án a Kecskeméti Református Templomban ünnepi isten-
tiszteletet tartottak, ahol az Egyházkerületbõl hét lelkipásztort szenteltek fel.
Ezen az alkalmon örülhettünk együtt Kókai Géza Nagytiszteletû úrral, aki
jelenleg helyettes lelkipásztorként látja el a feladatokat a Lakitelek-
Nyárlõrinc Református Társegyházközségben. Az istentiszteleten az igét
Dr. Szabó István Püspök úr hirdette. Az eskütétel után az Úr asztala köré
térdelve egy-egy áldást kaptak a lelkészek. Kókai Gézát Hegedûs Béla, a
Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperese áldotta meg a
következõ igével: „Mert a hegyek megszûnhetnek, és a halmok meginog-
hatnak, de hozzád való hûségem nem szûnik meg, és békességem szövet-
sége nem inog meg – mondja könyörülõ Urad… Nem ti választottatok ki
engem, hanem én választottalak ki…“ (Ézsaiás 54:10, János 15:16). 

Sokan lehettünk együtt ezen a felemelõ ünnepi alkalmon. Nagy örömmel
láttuk, hogy nem csak lakiteleki, nyárlõrinci, tiszaalpári, hanem tiszakécskei
gyülekezeti tagok, presbiterek is kérhették egy kézfogás kíséretében Isten
áldását Kókai Géza Nagytiszteletû úr lelkészi szolgálatára. Gyülekezetünk
Presbitériuma egy szerény ajándék kíséretében egy közös igével kérte a
mi Urunk áldását: „…a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek
követõjévé lettél.“ (1 Tim.4:6). Ezt láttuk meg Tiszteletes úrban, hogy
valóban Jézus Krisztust hirdeti mind életével, mind szolgálatával köztünk.
Az elmúlt hónapok alatt sikerült megismernie a gyülekezetnek õt, s ez vis-
zont is igaz, hiszen Kókai Géza is mindent megtett, hogy átlássa
gyülekezetünket mind a három gyülekezetrészben. Hisszük, hogy hosszú
közös út ez, ami elkezdõdött júliusban. 

Minden református lelkész, felszentelése után már önálló gyülekezeti
lelkipásztornak választható. A Lakitelek-Nyárlõrinc Református Társegy-
házközség Presbitériuma novemberi gyûlésén egyhangú döntést hozott,
mely szerint meghívja lelkészének Kókai Gézát. Ezek után esperesi és
püspöki döntések következnek. Azonban az igazi döntés a teljes
gyülekezeten van, hiszen neki kell kimondania a végsõ igent. Erre a
választóközgyûlésre mindenkit szeretettel várunk, mely december 21-én
vasárnap lesz a 9 órakor kezdõdõ lakiteleki istentiszteleten. Ezen az alka-
lmon mindenki szavazhat, aki benne van a választói névjegyzékbe, vagyis,
aki fenntartói járulékát rendszeresen fizeti. Jöjjünk, legyünk együtt, hiszen
ilyen alkalom 23 évvel ezelõtt volt, s lehetséges (és hisszük) nem is lesz
mostanában.

Hisszük, hogy döntésünk bölcs, Isten akaratával egyezõ. Hisszük azt is,
hogy gyülekezetünk ötödik lelkészének megválasztása Isten terve szerint
történik. Így gondolunk már rá szeretettel: „Én, az ÚR, elhívtalak az igaz-
ságért, én fogom a kezedet. Megõrizlek, és benned ajándékozom meg szö-
vetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.“ (Ézsaiás 42:6)

Alkalmaink:
– minden adventi

vasárnapon 9 órakor
Lakite leken, 11 órakor
Nyárlõrincen lesz isten-
tisztelet
– Advent elsõ vasár-

napján az Úrnak asz-
talát megterítjük, ezen
a napon Tiszaalpáron
du. 15 órakor is tartunk
alkalmat
– Advent harmadik

vasárnapján (dec. 14.)
18 órakor adventi kon-
certet ad templomunk-
ban a tiszakécskei
Szabolcska Mihály
Református Énekkar.
Szeretettel várunk
mindenkit erre az alka-
lomra, valamint az azt
követõ szeretet-
vendégségre.

Adventi kérdés: MIÉRT JÖTT JÉZUS?

Erre a kérdésre kaphatunk
választ gyülekezetünk alkalmain.

November 27. csütörtök: „hogy megkeresse
és megtartsa az elveszettet.“ Lukács 19:10 

November 28. péntek: „hogy az ördög munkáit
lerontsa“ I. János 3:8

November 29. szombat: „hogy Õ szolgáljon és
életét adja váltságul sokakért." Máté 20:28

November 30. vasárnap: „hogy életük legyen,
sõt bõségben éljenek.“ János 10:10

Minden alkalmon igét hirdet:
KÓKAI GÉZA Lakitelek Nyárlõrinc Református

Társegyházközség helyettes lelkipásztora

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS
VÁRUNK ALKAMAINKRA

Nyárlõrincen 16 órára s Református Imaházba,
Lakiteleken 17 órára s Református Gyülekezeti

Terembe, valamint a vasárnapi istentiszteletekre,
melyek LAKITELEKEN 9 órakor,

NYÁRLÕRINCEN 11 órakor,  
TISZAALPÁRON 15 órakor  kezdõdnek.
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MEGHÍVÓ

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány
szeretettel meghívja  Önt  és kedves

családját, ismerõseit  a

Népfõiskola Kölcsey házába
(Lakitelek, Felsõalpár 3.)

2014. december 07-én 11 órára

DANCS RÓZSA: POKOLJÁRÁS
címû könyvbemutatóra, 

valamint az azt követõ 

KERKAI  JENÕ  
bronz szobrának avatására.

Születésnap az Emigrációban :

A lap hasábjain keresztül

kívánunk Csapó Endrének

Boldog születésnapot!

Bandi Bátyám! Isten éltesse

sokáig!

Csapó Endre 
munkásságáról röviden :

Az 1921. november 11-én, Répcelakon született Csapó
Endre tíz évig – 1941-ig – Veszprémben élt, ott végezte
el a felsõkereskedelmi iskolát. Könyvelõként dolgozott,
majd jött a katonai szolgálat. Budapest ostrománál szov-
jet fogságba esett. 1945 nyári szabadulása után ipar-
mûvészként és vendéglõsként igyekezett önálló jövõt
alakítani. Az egyre kilátástalanabb helyzetbõl, 1948-ban,
feleségével és pólyáskorú fiával együtt elmenekült
Magyarországról, s 1949 végén kivándorolt Ausztráliába.
Elõször fizikai munkából élt, majd 1954-tõl 1978-ig egy
országos vállalatnál üzemtervezõ rajzolóként, késõbb
csoportvezetõként dolgozott. Élete ekkor újabb fordulatot
vett, amelyrõl Sisa István: Õrtállás Nyugaton címû
könyvében így vall: “Ausztráliában a hetvenes években
ötvenezer fõre becsült magyar emigráció megérdemelte,
hogy hetilapja legyen. Ehhez nekem kellett meghozni az
áldozatot, mûszaki tisztviselõi állásomból korai nyugdíj-
ba vonulással elvállaltam egy országos terjesztésû heti-
lap fõszerkesztõi feladatát.” 
A fõszerkesztõ tudta, hogy mit vállal, hiszen 1964 óta
alapító-szerkesztõje, tulajdonosa volt a Sydneyben
havonta megjelenõ Ausztráliai Magyarságnak. Ezt az
Ady János által 1976-ban megvásárolt, akkor 18 éves
melbourne-i hetilappal a Magyar Élettel egyesítve, 1978-
ban nemzeti elkötelezettségû hetilapot hoztak létre.
Csapó Endrének része volt a föderáció valamennyi tagál-
lamának magyar szervezeteit összefogó Ausztráliai
Magyar Szövetség létrehozásában, amelynek több alka-
lommal fõtitkárává választották. Az egyre kiterjedtebben
mûködõ Szövetség országos terjesztésû fórumot kívánt.
A Magyar Élet 1978-tól e szerepet is betölti, fõleg a helyi
szervezetek munkáját megjelenítõ KRÓNIKA oldalak
rendszeres publikálásával. 
Az elmúlt három évtized során 30-szor 50 újságot, azaz
1500 lapszámot írtak, szedtek, szerkesztettek, cso-
magoltak és küldtek szét a lap korábban egyre gyara-
podó, mintegy négy-ötezer elõfizetõjének, illetve több
mint tízezer olvasójának, akiket a kontinens egészérõl
nyertek meg a hetilap számára. Irdatlan távolságokat kell
áthidalniuk, hogy a több száz és ezer kilométerre élõ
szórványt összekössék!

Munkássága, magyarságtudata mindannyiunknak
követendõ példa lehet.

TÜNDÉRSZÓ – MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár Egyesület
hatodik alkalommal hirdeti meg nemzetközi meseíró pályázatát.

A pályázatra a világ bármely országában élõ 8-15 éves gyermekek 
magyar nyelven írott meséit várjuk e-mailben,

csatolt Microsoft Word dokumentumban,
vagy postai úton 4 példányban, 2015. március 3-ig.

A pályázatra a 2000. január 1-je és 2006. december 31-e
között született gyermekek meséit fogadjuk.

A mese mellé, kérjük, feltétlenül csatolják 1.) a meseíró nevét, 2.) születési idejét
(év, hónap, nap), 3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám),

és 4.) szülei egyikének lehetõleg e-mail címét, vagy telefonszámát!
A pályamûvek terjedelme legföljebb 6000 karakter (3 nyomtatott oldal) lehet.
Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés.

Egy pályázó csak egy mesét küldhet be a zsûrinek.
A pályázó a mese elküldésével hozzájárul mûve bármilyen formában történõ,

külön ellenszolgáltatás nélküli, késõbbi nyilvánosságra hozásához.
A pályázat szellemi mecénása

Lezsák Sándor költõ, a Magyar Országgyûlés alelnöke.
A bírálóbizottság neves írókból áll. 

A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi mûvészetialkotással jutalmazzuk. 

A döntést követõ ünnepélyes eredményhirdetés
2015. június elején lesz Székesfehérváron.

A díjazottakat 2015. május 15-ig telefonon vagy e-mailben értesítjük,
illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzétesszük.

A legjobb írásokat az Egyesület egy késõbbi idõpontban megjelenteti.

Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár Egyesület
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. Magyarország

+36 22/501-161; tunderszopalyazat@gmail.com
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Õszintén – beszélgetés Felföldi Zoltán  elõzõ polgármesterrel

38 napja volt az önkormányzati választás. Október 12-én döntött úgy Lakiteleken
867 választó, hogy új polgármestert szeretne a település vezetõjeként a bár-
sonyszékbe ültetni. 72-vel kevesebb szavazatot kapott Felföldi Zoltán, az elõzõ
ciklus polgármestere.  A választás óta elõször beszélgetünk a miértekrõl.

– „Felföldi Zoltán, a sikeres polgármester elvesz-
tette Lakiteleken a választást.“ –  Ezt a mondatot
hallottuk a választás éjszakáján. Az eltelt több mint
egy hónap után talán már könnyebb megadni a
választ: MI TÖRTÉNT? Vajon miért nem adta meg a
lehetõséget Lakitelek szavazattal bíró lakossága,
hogy folytathassa a következõ ciklusban is az elkez-
dett polgármesteri munkát? Miben látja Polgár-
mester Úr a kudarc okát?
– Sokan sokfélét mondtak, mindenki a vérmérsékletétõl függõen értékelte és

értékeli a helyzetet. Természetesen nekem elsõsorban magammal szemben kell
kritikusnak lennem, hiszen vezetõként az eredmény az én felelõsségem. Egyrészt
azt gondoltam, hogy az elmúlt 4 évben letettem az asztalra egy teljesítményt, ítél-
je meg a falu lakossága, hogy ezen teljesítmény alapján a folytatást választja-e.
Ezen gondolat jegyében kevésbé tettem oda magam a kampányban, mint az
szükséges lett volna. Egészen egyszerûen azért, mert kampány helyett még az
utolsó pénteken is dolgoztam.  Az egyik hiba tehát a nem megfelelõ kampányolás.
Másrészt a sok munkának másban is megvolt a hátránya. Az elmúlt 4 évben

iszonyatos tempót diktáltunk. Nemcsak a látványos beruházásokban, hanem
például új dolgok, szolgáltatások bevezetésében, a közszolgáltatások saját kézbe
vételében, az önkormányzati cégek vállalkozói tevékenységének a felépítésében,
bankkal, más multinacionális cégekkel szembeni jogvitákban. Gyakran hallottam
kritikaként, hogy keveset vagyok az emberek között, nem vagyok elérhetõ.
Vállalom, valóban így volt. Ennyire futotta. Az ideje mindenkinek véges, és a
lakitelekiek korábban láthatták, hogy milyen eredményeket tud produkálni egy
olyan polgármester, aki mindig mindenki számára elérhetõ, és mindenkivel van
ideje beszélgetni. Én azt választottam, hogy hajtok, talpalok a falu érdekében, így
az emberekkel való közvetlen kapcsolattartásra kevesebb idõm maradt. 
Harmadrészt az ellenfél olyan módszereket vetett be, amelyekre mi legyintettünk,

mondván, mi úriemberek vagyunk. Nem reagáltunk le nyilvánvaló valótlanságokat,
nem cáfoltuk a képtelenebbnél képtelenebb vádakat, mondván, azokat egy kicsit
is gondolkodó ember úgysem hiszi el. Nem akarom részletezni, hogy mire gondo-
lok, aki továbbiakra kíváncsi, nézegesse egy kicsit az elmúlt napok-hetek-hónapok
facebook termését, és ítélje meg az ottani hozzászólások színvonalát.
Elgondolkodtató, hogy miért és hogyan halmozódott föl és szabadult ki annyi ellen-
séges indulat, mint amivel ott lehet találkozni.  
Negyedrészt, mi nem éltünk a szociális demagógia eszközével, amit az ellenfél

nem átallott bevetni. A kommunális adó 50%-os csökkentése egyértelmûen ebbe
a kategóriába sorolandó.
További fontos dolog, hogy az elmúlt 4 évben a köz érdekében rengeteg

magánérdeket sértettünk. Itt gondolhatunk a cafeteria-vitára, az üdülõterületi
szemétszállításra, az orvosoknak a közteherviseléshez történõ hozzájárulásra kény-
szerítésére, arra, hogy a településkép megóvása érdekében egyes vállalkozók
beruházásait nem az õ akaratuk szerinti engedélyeztük, vagy számtalan egyéb
intézkedésre. Nem engedtem, hogy a magánérdekek szétszedjék az Önkor-
mányzatot. Sokan belátták persze, hogy az õ egyéni érdekük nem azért sérült,
mert ebben mi örömünket leltük, hanem azért, mert a falu érdekében éppen olyan
intézkedés meghozatalára volt szükség. Mások bosszút esküdtek. Hadd szóljak itt
néhány szót arról, amirõl a nyilvánosság elõtt korábban nem beszéltem. Szemben
az interneten és a faluban sokszor név nélkül terjedõ rágalmazásokkal, a
következõket azért merem elmondani, mert valósak az információk, minden
szavamat bizonyítani tudom. Talán nem tudják az olvasók, hogy a 2006-2010-es
ciklusban Kalócz Antal meg kívánta vásárolni az Önkormányzat tulajdonában álló
egyik földterületet – meglehetõsen alacsony áron. Az akkori polgármester be is
hozta ezt elõterjesztésként a Képviselõ-testület ülésére. Én akkor képviselõként
azt javasoltam, hogy ne adjuk el az önkormányzati földet, inkább hasznosítsuk mi
magunk. A Képviselõ-testület az én javaslatomat fogadta el, ezzel Kalócz Urat
magamra haragítottam. Aztán egy hónappal a 2010-es választások elõtt az akko-

ri polgármester a Képviselõ-testület tudta nélkül bérbe adta neki a földet, olyan
bérleti díjért, aminek õ több mint a tízszeresét kapta meg minden évben állami
támogatásként. Polgármesterként azt mondtam, nincs rendjén, hogy az önkor-
mányzati vagyon nem az Önkormányzatnak, hanem magánszemélynek termel
bevételt, és megszüntettük a bérleti szerzõdést. Kalócz Urat az is zavarta, hogy
az Önkormányzat nevében kezdeményeztem a Tõzegbánya tó önkormányzati
tulajdonba, vagy legalább önkormányzati kezelésbe kerülését. Attól félt, hogy ha
a Tõzegbánya tó az Önkormányzat kezébe kerül, akkor elveszik a zavaros TSZ
idõkben ki tudja, hogy szerzett, és azóta is õrzött halászati jog. Végül Kalócz úr
engem tett azért is felelõssé, amiért az egyik nagy útépítõ cég a nagyréti
horgásztótól nem messze hajtott végre egy jelentõs beruházást. Én ebben az ügy-
ben úgy jártam el, ahogyan azt egyébként egy polgármestertõl elvárják: elértem,
hogy munkahelyeket és jelentõs adóbevételt jelentõ beruházás történjen
Lakiteleken, olyan helyen, amelyet az Önkormányzat hosszú távon ipari-vállakozói
övezetnek szán, ráadásul az Önkormányzat tulajdonában állt földterületen, ami-
vel az Önkormányzat jelentõs pénzösszeghez jutott. Egyes hírek szerint Kalócz úr
több tízmillió forintot kért a beruházótól, valamiféle bevétel kiesésre hivatkozva,
amit nem kapott meg. Mindezek fényében talán érthetõ, miért is dolgozott
keményen azon, hogy olyan polgármestere legyen a falunak, akit a
lekötelezettjeként tarthat számon.
– Nem volt könnyû helyzet a négy évvel ezelõtti  indulás! Tudom, mert együtt

eveztünk a csónakban, egy testületben dolgoztunk Lakitelekért! Költség-
vetési hiány, adósságok tömege nehezítette még a mindennapokat 2010-
ben. Rendkívüli közgazdasági intézkedésekkel kellett a költségvetést úgy
irányítani, hogy az minél jobb legyen… S aztán jött a kormány önkormányza-
tokat megmentõ politikája, mely Lakiteleket is, mint minden magyarországi
települést kisegített az adósságcsapdából: átvállalta az adósság kifize-
tésének jelentõs részét. Összefoglalni most néhány mondatban – utólag –
már sokkal könnyebb, mint megélni a hosszú bizottsági és testületi
üléseket, amikor dönteni kellett… 2014 õszén milyen kondíciókkal ren-
delkezett a költségvetésünk?
– A 2010-es helyzettel kapcsolatban egy hasonlattal élnék: az Önkormányzat egy

olyan hajóhoz hasonlított, ami egy sebes vizû folyón megállíthatatlanul sodródott
egy zuhatag felé. A zuhatag elérése után pedig garantált a zuhanás, a hajó és a
legénység pusztulása. Mi 2010 októberében megragadtuk a kormánylapátot és az
evezõket, és árral szemben haladva navigáltuk a hajót a kikötõbe. Nem foglalkoz-
tunk azzal, hogy az elõzõ legénység hogyan hagyhatta, hogy a hajót elsodorja az
ár, senkit nem állítottunk pellengérre, pálcát sem törtünk felettük, csak elkezdtünk
dolgozni. Négy év alatt egyszerre hoztuk egyensúlyba a település költségvetését
és hajtottunk végre komoly fejlesztéseket, 2010 és 2014 között összesen 2,3 mil-
liárd forintnyi értékben. Köztük olyan dolgokat is, amiket évtizedek óta hiányoltak,
vagy igényeltek a lakitelekiek. Közben leépítettük az Önkormányzat adósságát,
fenntartható pályára állítottuk a költségvetést, hozzájárultunk a civil élet felpezs-
düléséhez Lakiteleken, jelentõsen szépítettük a környezetünket, megerõsítettük a
helyi öntudatot.
– Ugyanakkor sokan azt mondják, könnyû volt, hiszen „pályázati pénzt a

hülye is tud költeni“.  Valamint, hogy korábban nem voltak pályázatok, azért
nem történtek ilyen beruházások. Az adósságot pedig elvitte az állam.
– Akik azt mondják, hogy „pályázati pénzt a hülye is tud költeni“, azoktól azt

kérdezem, hogy akkor õk miért nem költenek pályázati pénzt? Miért nem újul meg,
fejlõdik minden lakiteleki ház az állítólag könnyen hozzáférhetõ pályázati pénzek-
bõl? Miért van az, hogy a több száz lakiteleki vállalkozó közül jó, ha fél tucat indult
valamilyen pályázaton? Miért van az, hogy más települések töredéknyi pályázatot
nyertek és hajtottak végre Lakitelekhez képest? Nyilván azért, mert a pályázás
nem olyan egyszerû.
Én magam egyébként 2000 óta dolgoztam a pályázati rendszerben, de maga a

pályáztatás az 1990-es évek közepe óta tart. Egyszerûen nem igaz, hogy koráb-
ban nem voltak pályázatok. Aki meg szeretné nézni, hogy mit lehet kihozni egy
olyan településbõl, amelyik 20 éve olyan intenzitással pályázik, mint mi az elmúlt
4 évben, az látogasson el például Mórahalomra. Hosszan tudnám sorolni azokat
a lehetõségeket, amelyeket a korábbi önkormányzati vezetés elszalasztott. Ezek
egy része – például a fürdõvel kapcsolatban – soha nem fog visszatérni. Az adós-
sággal kapcsolatban csak két számot engedjenek meg az olvasók. 2010. októ-
berében több mint 1 milliárd forint adóssággal vettem át az Önkormányzatot. 

Folytatás a köv. oldalon!
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2012 decemberében az állam valóban átvállalta Lakitelek teljes adósságál-
lományát, de egyrészt az átvállalás nem volt automatikus, hanem komoly tár-
gyalások kelletek hozzá, másrészt pedig a 2012 végéig eltelt 2 év alatt 245 millió
forint összeget már mi magunk is törlesztettünk.
– Felsorolni most hosszú lenne, milyen fejlesztések mentek végbe a

településen, de az elmondható, minden téren látni lehet a fejlesztést, a fej-
lõdést. Soha nem volt ekkora és ilyen sokrétû beruházás, látványos fejlõdés
Lakiteleken, mint az elmúlt négy esztendõben.  Mire a legbüszkébb? 
– Számomra a legnagyobb siker az Országzászló, vagy tágabb értelemben a

Templom park, mindazzal, amit az állampolgársági eskütételek jelentettek és
jelentenek. Különösen azért, mert ami ott megvalósult, az több, mint 200 ember
összefogásával jött létre, úgy, hogy az Önkormányzatnak egy fillérjébe sem került.
Másik legnagyobb siker a Kereskedelmi és Hitelbankkal szemben elsõ fokon
megnyert perünk, amit egyetlen ügyvéddel vittünk végig, szemben a több tucat
jogászt alkalmazó külföldi bankkal. Ez akkor precedens értékû volt az országban.
– Hol tart a tárgyalás? 
–  Itt egészen más volt a helyzet, mint a mai banki pereknél: nem lakossági, nem

lakáscélú és nem devizahitelrõl van szó. Ebben semmilyen segítséget nem kap-
tunk az államtól.  A helyzet az volt, hogy abank a saját szerzõdését szegte meg:
háromszor egyoldalúan emelte a Víziközmû Társulat hitelének a kamatát, amely
hitel mögött az Önkormányzat készfizetõ kezes volt. A korábbi polgármester az
emelést tudomásul vette, és fizette a megemelt kamatot. Nyilván ez egyszerûbb
volt, mint foglalkozni az üggyel. Én azonban arra esküdtem föl, hogy Lakitelek
érdekeit képviselem, és kezdeményeztem az eredeti kamatláb melletti kamat-
fizetést. A bank ezt nem fogadta el, sõt finoman meg is fenyegetett, miközben
negyedévente inkasszálta a megemelt összeget a számláról, és még kétszer
megemelte a kamatot. Mi pert indítottunk, és elsõ fokon meg is nyertük. Jó
reményünk van másodfokon is, ugyanis – habár a bank fellebbezett – az elsõfokú
döntés óta már csak az eredeti kamatot számítja fel. Ha a pert másodfokon is
megnyeri az Önkormányzat, több, mint 40 millió forint bevételhez jut. Szükség is
lesz rá, mert 2006 elõtt a csatornázás lakossági önrészét az akkori önkormányza-
ti vezetés hibásan számolta, így a lakossági befizetések a víziközmû társulati
hitelnek a tõke részét sem fedezik, nemhogy a kamatait.
– S mi az, amire nem szívesen emlékezik?
– A legnehezebb a két kisgyermek halálával járó baleset volt. Ha lehetne egy dol-

got választani, hogy mi történjen másként, én azt választanám, hogy ezen bale-
set ne történjen meg.
– Mivel szeretett volna még foglakozni, amire már nem kerülhetett sor? Mi az,

ami a szíve csücske volt, és a legjobban  sajnál, hogy nem tudta megvalósítani?
– Sok tervem volt az elkövetkezõ öt évre. Mindazt, amit konkrétan vállaltam, és

véghez is tudtam volna vinni, tartalmazta a minden lakiteleki háztartásba eljutta-
tott programunk. Voltak azokon kívül is elképzeléseim, azonban sosem szerettem
hiú ábrándokat kelteni, a kampányban sem tettem, csak a biztosan meg-
valósítható dolgokról beszéltem. Most azonban nem az az érdekes, hogy nekem
milyen terveim voltak, hanem, hogy a polgármester asszony mit tud véghez vinni.
A programjából nem sok minden derült ki
– Vesztesként mit érzett az elsõ pillanatokban?  Felvállalja Polgármester

Úr, hogy beszéljen akkori lelkiállapotáról? Mire gondolt? Kire volt mérges?
Okolt valakit, vagy önmagát? Keresett „miérteket“, hogy mit és hol rontott
el? Mennyire fájt, amikor gratulált a gyõztesnek?
– Gondolhatják az olvasók, hogy nem voltam földobva, hiszen senki nem szeret

veszíteni. A látszattal ellentétben meglehetõsen érzékeny vagyok, én is tudok
sírni. Viszont tudok küzdeni is. Édesapám mindig azt mondta, nem az a legény,
aki adja a pofont, hanem az, aki állja. És nem az a gyönge, aki elesik, hanem az,
aki utána nem áll fel. Én most kaptam egy pofont, felállok, megrázom magam, le-
vonom a tanulságokat és megyek tovább. A polgármesteri munkát mindig is egy
feladatként fogtam fel. Azt mondtam, hogy csinálom, ameddig igény van rá, ha
pedig nincsen, akkor csinálok mást. A polgármesteri tisztség betöltése sem
megélhetési, sem hiúsági kérdés nem lehet. Sajnos nem vagyok biztos benne,
hogy ez a jelenlegi polgármester esetében is így van.
Az okokról –  ahogyan én láttam –  fentebb már beszéltem. Okolni csak magamat

okolhatom. Ugyanakkor az Úristennek nyilván ezzel is volt valamilyen szándéka,
hiszen nincsenek véletlenek.
– Október 14-én már át is adta a helyét, a szobáját a Polgármester-

asszonynak. Hogyan történt a hivatalos polgármesteri átadás, átvétel? Ez
csak papírforma volt? Kért-e segítséget a polgármesterasszony a bein-
duláshoz? Nyilván csak kellett beszélgetni a folyamatban lévõ ügyekrõl!
– Október 14-én csak a szobából költöztem ki, a hivatalos átadásra október 22-

én került sor. Volt egy-két ügy, amire szóban külön felhívtam az új polgármester
figyelmét. Az egyik ilyen a kalandpark volt, amit 2010. elején engedély nélkül
kezdett el építeni az akkori önkormányzati vezetés. Nagyon hosszú és bonyodal-
mas egyeztetések eredményeként sikerült elkerülni az elmúlt években azt, hogy
összesen 33 millió forintos büntetést szabjanak ki ezért az Önkormányzatra.
Ugyanakkor nem volt elég, hogy ne kapjunk büntetést, a fennmaradáshoz fenn-
maradási engedélyt is kellett szerezni. Mi ezt hivatalosan elindítottuk, de végigvin-
ni már nem volt idõnk. Az átadáskor már informálisan tudomásom volt arról, hogy
a Zöldhatóság nem akar hozzájárulni a fennmaradáshoz. Én akkor ezt jeleztem
Anitának, és javasoltam, hogy gyorsan lépjen az ügyben, mert ha a hivatalos hatá-
rozat megérkezik, akkor azt már nehéz lesz megváltoztatni. Tudomásom szerint
a rendelkezésére álló egy hónap alatt semmilyen lépés nem történt az ügy érde-
kében, az Önkormányzat meg is kapta a Kalandpark lebontását elrendelõ határo-
zatot. Polgármester Asszony az ügyet kezelni kívánó pénzügyi bizottsági ülésre
sem ment el, és egy nappal a fellebbezési határidõ elõtt a beosztottjainak még
fogalma sem volt arról, hogy mi az elsõ számú vezetõ elképzelése a fellebbezés-
sel kapcsolatban. Ilyen az én hivatali idõmben nem fordulhatott volna elõ.
– Négy képviselõ, akikkel egy csapatban indult a választás gyõzelméért,

bejutott a testületbe. Bár a polgármesterasszony azt mondta az inter-
jújában, hogy a munka során csak képviselõk vannak, akik együtt dolgoz-
nak Lakitelekért, nem számít, milyen színekben jutottak be; mégiscsak úgy
tûnik, elég kemény ellenfeleknek bizonyulnak. Nyilván Ön is olvasta – mint
mindnyájan – , hogy több tételben is helyreigazítást kértek az internetes
beszámolóban leírtakkal szemben. „Kemény mag!“ – mondják többen is…
Mit gondol a jelenlegi testület indulásáról az elsõ rendes ülés után?
– Ha világosan megmondják, hogy kinek kell távozni, azért, mert „a Felföldi embere“,

ha járulékokkal együtt havi 200 ezer forintért kommunikációs tanácsnoknak kíván-
ják kinevezni az egyik képviselõjüket, ha elhangzik, hogy el kell távolítani a törté-
nelmi zászlókat, hogy meg kell szüntetni az iskolai lovas oktatást, akkor a felelõs
képviselõk mindehhez nyilván úgy állnak hozzá, hogy védik az eredményeket.
Nyilván az sem véletlen, hogy a kissebségben lévõ képviselõk próbálkoztak azzal,
hogy valakit „átcsábítsanak“ az õ oldalukra. Ha nincsenek oldalak, akkor ez miért
volt fontos? Az, hogy az Önkormányzat nem költ el évente két és fél millió forintot
Szentirmay Tamás kommunikációs tanácsnoki fizetésére, hogy a történelmi zászlók
még mindig fent vannak, vagy, hogy a lovas oktatás megmaradt, véleményem
szerint egyedül annak köszönhetõ, hogy a négy képviselõ nem engedte, hogy
ezekhez hozzányúljanak. Nincsenek illúzióim: ha kisebbségbe kerülnének, min-
dez azonnal megváltozna.
Ami a sajtó helyreigazításokat illeti,  általánosságban csak azt tudom mondani,

hogy szomorú, hogy egyes újságírók összetévesztik a véleménynyilvánítás
szabadságát a következmények nélküli, szabad hazudozással. Amint az is
szomorú, hogy vannak olyan újságírók, akik az ember szemébe mosolyognak,
közben pedig álnéven olyan gyûlölködõ és hazugságokkal teli bejegyzéseket
írnak a facebook-ra, ami semmi másra nem jó, csak arra, hogy a kiszemelt
személyt teljesen lejárassák.
Egyébként a helyreigazításban érintett újságíró önkormányzati képviselõ is, de

sosem tudta ezt a kettõs helyzetet megfelelõen kezelni. Képviselõként az általam
beterjesztett elõterjesztések nagyjából 98%-át megszavazta, miközben a hátam
mögött folyamatosan kritizált, és valótlanságokat terjesztett rólam. 
– És mit gondol a Polgármesteri Hivatalban folyó munkáról? Egyáltalán

van információja arról, hogy mennek ott mostanában a dolgok?
– Csak óvatosan alkotok véleményt, mert nem vagyok ott. A hozzám is elhallat-

szó információk alapján azonban úgy tûnik, polgármester asszony humánpolitikai
ámokfutásba kezdett. Nem sokkal a választások után dolgozni kezdett az Önkor-
mányzatnál egy olyan személy, aki korábban bizonyította, hogy közmunkásnak is
alkalmatlan. A vak is látja: a kampányban tett szolgálatokat kell meghálálni. Úgy
hírlik, hogy az építészmérnöki egyetemi diplomával és több nyelvvizsgával ren-
delkezõ építési ügyintézõ helyett az építési ügyeket rá akarja bízni arra a nem
építési szakirányú fõiskolai végzettséggel rendelkezõ kollégára, aki egyszer már
elmenekült a munkától és a felelõsségtõl. Folytatás a köv. oldalon!
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Az építészmérnökre közben rábízza a kereskedelmi ügyeket. A terepen kiválóan
mûködõ piacfelügyelõt és közterületfelügyelõt bedugja egy irodába, egy olyan
munkakörbe, ami neki igen kevéssé testhezálló. Közterület felügyelõnek pedig
visszahozza az ebben a pozícióban egyszer már alkalmatlanságát bizonyított kol-
légát, aki egyébként jó tanyagondnok volt. Helyére tanyagondnoknak kiteszi az
egyik tipikus irodai embert. Ezzel a korábban tanyagondnoki képzésre fordított
pénzt is kukába dobja. Azt is lehet hallani, hogy az egyik, hozzá közel álló
képviselõ fiát is be akarja hozni a Polgármesteri Hivatalba. Képzeljék el, mintha
az egyébként is nehéz feladatok elõtt álló futball válogatott szövetségi kapitánya
egy tétmeccs elõtt úgy döntene, hogy a kapus lesz a csatár, a csatár áll a kapuba,
a jobb hátvéd balszélsõt játszik, és bejön egy játékos a megye háromból is. Ilyen
menedzseléssel nehéz lesz az Önkormányzatra váró – gyakran igen küzdelmes
– csatákat megnyerni.
– A kampányban fontos téma és a jelenlegi polgármester ígérete volt a

kommunális adó csökkentése. Élhetõbb lesz-e Lakitelek, ha a felére
csökkentik a kommunális adót?
– Szerintem nem. A csökkenést, ugyanis, ami lakóingatlanonként havonta 700

forintot jelent, az emberek szinte észre sem veszik, azoknak a beruházásoknak
az elmaradását viszont igen, amelyek a kiesõ bevételek miatt elmaradnak. Csak
egy egyszerû számítás: amennyiben a kommunális adó a felére csökken, kiesik nagy-
ságrendileg 13 millió forint bevétel. Ez egy 130 millió forintos pályázati beruházás
önrésze. Vagyis amennyiben a kommunális adót valóban a felére kívánja csökken-
teni polgármester asszony, akkor egyetlen mozdulattal 130 millió forintot dob ki az
ablakon. A Képviselõ-testület ülésérõl kiszûrõdõ információk alapján azonban azt
lehet hallani, hogy õ sem gondolja komolyan az 50%-os csökkentést. Van olyan kép-
viselõ az õ csapatában, aki nyilvános ülésen elmondta, hogy õ sosem értett egyet
az 50%-os csökkentéssel. Érdekes: ezt a kampányban pénzügyi szakemberként
elfelejtette megemlíteni. Érthetõbben fogalmazok: hazudtak a kampányban.
– Lehet-e tudni, hogy milyen pályázatok indulnak, melyre mindenképp

pályáznunk kellene? Önnek pályázatíró cége van. Mennyiben járult hozzá a
pályázatok sikeréhez ez? Lehet-e ilyesféle segítség nélkül eredményesen
pályázni? Kell-e kapcsolati tõke is?
– A következõ években még intenzív pályázati idõszak várható. A pályázatok egy

jelentõs része lesz olyan, gazdaságfejlesztési témájú pályázat, amelyre nem
önkormányzat, hanem önkormányzati gazdasági társaságok pályázhatnak. Nem
véletlenül alakítottunk összesen 7 önkormányzati Kft-t az elmúlt években. 
Valóban résztulajdonosa vagyok egy, pályázatírással is foglalkozó cégnek, ezt

sosem titkoltam. Többek között innen van az a tapasztalatom, amit az elmúlt 4
évben a falu javára kamatoztattam. Ez a cég azonban soha semmilyen munkát
nem kapott Lakiteleken, az Önkormányzat közelébe sem engedtem. Azok a
pályázatírók, akik az Önkormányzatnak dolgoztak, minden tekintetben
függetlenek tõlem.
A kapcsolati tõke jelentõségével kapcsolatban hadd mondjak el csak egyetlen

történetet: a kerékpárút pályázat támogatási aránya eredetileg 85% volt.
Személyesen én kezdeményeztem az általam egyébként régóta ismert Irányító
Hatóság vezetõnél, hogy módosítsák a pályázati kiírást, és legyen 100%-os a
támogatás. Õ eljött Lakitelekre, tájékozódott az elképzeléseinkrõl, meghallgatta az
érveimet, aztán kért tõlem írásban egy anyagot, majd meghívott egy ezzel kap-
csolatos egyeztetésre. Az eredmény ismert: 85%-ról 100%-ra emelték a pályáza-
ti támogatást. Ez éppen 30 millió forint önrész megspórolását és másra költését
tette lehetõvé, valamint azt, hogy Nyárlõrinc egyáltalán pályázzon. Önrész mellett
õk ugyanis nem pályáztak volna, és nélkülük sosem érne el a kerékpárút
Kecskemétig. Van néhány ilyen történetem, de ezekkel nem szoktam dicsekedni.
– Polgármester Úr! Volna néhány „meredek“ kérdésem, amelyeket úgy teszek

fel, ahogyan azokat én is hallottam. Vállalja bármilyen durva kérdésre a választ?
– Természetesen. Soha, semmilyen kérdés elõl nem tértem ki.
– Meg kell kérdeznem: mennyire hatotta át az önkormányzatot az elmúlt

négy esztendõben a politika?
– Nagyon kevéssé. A kisebbségben lévõ képviselõk néha próbáltak bennünket

belenyomni olyan pozícióba, mintha pártérdeket képviselnénk, mi azonban
mindig csak a saját meggyõzõdésünket és Lakitelek érdekeit képviseltük.
– Meg kell kérdeznem: lehetséges-e, hogy bárki az önkormányzati pályáza-

ti pénzekbõl magánzsebekbe vándoroltatott kisebb-nagyobb összegeket?
– Persze, hiszen a kivitelezõk mind magáncégek voltak, vagyis az általuk

elvégzett munka ellenértéke „magánzsebekbe vándorolt“. Név szerint föl tudom
sorolni azokat a lakiteleki vállalkozókat, akik megrendeléshez és jövedelemhez
jutottak a pályázatoknak köszönhetõen. Több mint fél tucat ilyen lakiteleki vál-
lalkozó volt. De tudom, hogy a kérdés nem erre irányult, amire Ön gondol, arra a
válaszom egyértelmû és határozott nem. Mindenki, aki azt terjeszti, hogy a
pályázati pénzekbõl „visszaosztás“ volt, hogy pályázati pénzek „eltûntek“, azokat
„ellopták“ – hazudik és rágalmaz.
– Meg kell, hogy kérdezzem: volt-e olyan szándéka, hogy a sportpályán (fut-

ballpályán) lovas karámot, lovardát építsen? S a Holt-Tisza strandján lóúsz-
tatót?
– Sosem volt ilyen szándékom, bár utólag már tudom, ez volt az egyik képtelen

vád, amivel illettek. A focipályából sosem akartam lovas pályát csinálni, a Holt-
Tiszán pedig a hídtól jobbra, a régi csónakkölcsönzõ helyén – tehát a strandtól
távol, és fizikailag is elválasztva – terveztem lóúsztatót, amit azonban a meder-
adottságok sajnos nem tettek lehetõvé.
– Meg kell kérdeznem: meg akarta-e szerezni a tulajdonjogát a

Tõzegbányának?
– Kicsit zavarban vagyok, mert hol azt hallom, hogy el akartam adni a Tõzeg-

bányát, hol pedig azt, hogy meg akartam venni. Egyik sem igaz. A Tõzegbánya
sosem állt a tulajdonomban és sosem tettem rá kísérletet sem, hogy a tulajdonom-
ba kerüljön.  Azon viszont dolgoztam, hogy önkormányzati, tehát lakiteleki
közösségi tulajdonba, vagy legalább vagyonkezelésbe kerüljön.
– Meg kell kérdeznem: vásárolt-e több hold földet Lakitelek önkormányza-

tának tulajdonából?
– Nem, és Kalócz Antallal ellentétben kísérletet sem tettem rá.
– Meg kell kérdeznem: miért nem támogatta jobban  a lakiteleki futbal-

listákat?
– Pusztán azt szerettem volna, hogy megértsék: nem jár több millió forint csak

azért, mert õk futballisták, és hogy õk is tegyenek le valamit az asztalra a kért
támogatásért cserébe.
– Meg kell kérdeznem: a választási kampányban szándékában állt-e bárkit

is a jelentkezõk közül lejáratni?
– Nem, senkirõl nem terjesztettem semmilyen valótlan információt. Amit azonban

erkölcstelennek tartottam – önkormányzati bérlakásban 50%-os bérleti díj ked-
vezménnyel lakni, tartozást felhalmozni, és így indulni a polgármesterválasztáson
– azzal kapcsolatban sosem rejtettem véka alá a véleményemet. Azt sem
titkoltam, hogy mit gondolok arról, ha valaki bizottsági tagságot vállal, majd a
bizottsági ülések felén sem vesz részt.
– Meg kell kérdeznem: megfenyegetett-e bárkit, ha indul a választáson, el

fogja távolítani  – hatalmánál fogva – a munkahelyérõl?
– Nem. Gondolom, itt a polgármester asszonyról van szó, közöttünk soha nem

esett szó az õ indulásáról., bár nem közvetlen fõnökeként elvárhattam volna, hogy
elém áll, és engem is tájékoztat szándékáról. Ennyi  kurázsi azonban nem volt benne.
– Meg kell kérdeznem: a kalandpark tényleg mûködési engedély nélkül mûködött?
– Nem mûködési engedély nélkül mûködött, hanem hatósági engedély nélkül

építette a 2010 elõtti önkormányzati vezetés.
– Meg kell kérdeznem: miért kellett olyan irtózatos ütemben dolgoznia a

képviselõknek, a beosztottaknak, egyeseknek jóval többet a napi 8 óránál?
– Páran valóban sokat dolgoztak és dolgoznak, de higgyék el, jól ismerem a

magánszférát. Néhány nagyon lelkiismeretes önkormányzati munkatársat
leszámítva azt kell mondanom, hogy a magánszférában többet dolgoznak –
kevesebb pénzért. A hivatali alkalmazottak többségének a munkája belefért a napi
nyolc órába. Az igaz, hogy véget vettetünk annak a kávéházi hangulatnak, ami-
vel 2010 októberében találkoztam.
– Meg kell kérdeznem: miért fukarkodott az elismerésekkel, a „köszönö-

mökkel“?
– Részemrõl jellemhiba. Az egyik feladat elvégzése után azonnal a következõ

feladatra koncentrálok, ami készen van, azt magam mögött hagyom. Tudom:
helytelen.
– Meg kell kérdeznem: mennyire tartotta magát diktatórikus vezetõnek,

ugyanis többen így jellemzik!
– Akkor tessék megnézni a képviselõ-testületi jegyzõkönyveket, a döntések

általában konszenzussal születtek. Ha bármelyik képviselõ fel akart venni valamit
a napirendre, vagy levételt javasoltak, azt mindig megtettem. 

Folytatás a köv. oldalon!
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A hivatal irányításában és az önkormányzati érdekek képviseletében határozott voltam,
de szerintem ez hozzátartozik a jó vezetõ ismérveihez.
– Meg kell kérdeznem: miért hagyta, hogy annyira diktatórikus legyen az egyik

KFT vezetõje, hogy félnek tõle az emberek, inkább nem vállalnak munkát, csak
hozzá ne kerüljenek?!
– Az érintett munkatárs az egyik azok közül, akik a legtöbbet dolgoznak az Önkor-

mányzatnál, és –  habár követett el hibákat –,  a munkájával elégedett voltam. Azt azon-
ban szeretném elmondani, hogy –  a híresztelésekkel ellentétben –  a kolléga sosem dol-
gozott a résztulajdonomban álló Spiritus Primus Kft. tiszaföldvári pálinkafõzõ üzemében.
– Végül szeretném megkérdezni a sok „ráolvasás“után: ha ismét lesz választás,

elindul-e a polgármesteri címért?
– Olyan messze van még a következõ választás, hogy nehéz ezt most megmondani.

Egy azonban biztos: Lakiteleken élek, és a gyerekeim itt fognak felnõni. Mindegy, milyen
pozícióban, de a jövõben is azon fogok dolgozni, hogy jó legyen Lakiteleken élni,
Lakitelek boldog és büszke emberek otthona legyen.
– És még egy kíváncsi ráadás: szabad megkérdezni, mivel tölti az idejét, mi a

munkája, milyen elfoglaltsága van? Ugyanis nem kis – jóindulatú – felhördülés
követte azt a reakcióját, hogy a törvény által elõírt járandóságát – több mint egy-
millió forintot –, a végkielégítését nem vette fel, hanem lakiteleki civil szerveze-
teknek ajánlotta fel szétosztásra. (Rendszeres adakozó volt egyébként is!) Talán
még senki sem adományozott ilyen nagy összeget a saját zsebébõl Lakiteleknek.
Hálás lehet érte a falu! 
– Több állásajánlatot kaptam, ezek között a polgármesteri tiszteletdíj többszörösével

járó budapestieket is. Valamennyit visszautasítottam. A jövõben –  ugyanúgy, mint 2010
elõtt –  saját vállalkozásaimban fogok dolgozni. De egyelõre –  év végéig –  csak fákat
ültetek, és igyekszem több idõt tölteni a családommal, mint korábban.
Ami az adakozást illeti, némi csodálkozással vettem tudomásul, hogy volt, aki ebben is

negatívumot látott. Dönteni nem tudok, csak javasolni a Képviselõ-testületnek, hogy a tel-
jes összeget fordítsák lakiteleki civil szervezetek, helyi kezdeményezések támogatására –
belátásuk szerint. Ezzel több, mint 1,6 millió forinthoz juthatnának a lakiteleki egyházak és
civilek. Az elmúlt négy évben egyébként a tiszteletdíjamból minden hónapban havi nettó 25
ezer forintról mondtam le, és támogattam ezzel az összeggel is a lakiteleki civil szférát –
ez 4 év alatt 1,2 millió forint volt. 
– Köszönjük, hogy négy esztendõn át képviselõként, pénzügyi bizottsági

vezetõként; majd a rákövetkezõ négyet tevékeny polgármesterként töltötte el
közöttünk, értünk, velünk. Bár gyermekkorától kezdve Lakitelekhez kötõdik, majd
családjával itt is telepedett le, reméljük, nem távolodik el a jövõben sem Lakitelek-
tõl, hiszen mindenféle szegmensét nagyon jól megismerte a lakóhelyének! Kérjük,
hogy tudásával, kapcsolatrendszerével – közvetve vagy közvetlenül – segítse
Lakitelek fejlõdését, az itt élõk közül azokat, akik közel állnak Önhöz.
– Én köszönöm a megtiszteltetést, hogy négy éven át polgármesterként dolgozhattam

Lakitelekért!
Czinege Edit

(Ezen interjú a laptulajdonos tudtával és hozzájárulásával jelent meg!)

Felföldi Zoltán Lakitelek polgármestere volt 2010 – 2014 közötti
önkomrányzati ciklusban.

Életútja:
Tanulmányok

Nyárlõrincen nõtt föl, de nyaranta sok idõt töltött Lakiteleken, a nagyszülõi házban.
Általános iskolai tanulmányait Nyárlõrincen végezte (1979-1987), majd Kecskeméten
tanult a Bányai Júlia Gimnáziumban, angol-orosz tagozatos osztályban (1987-1991).
Gimnáziumi évei alatt elsõsorban a humán tárgyakban mélyedt el, harmadik osztályos
korában orosz nyelvbõl és történelembõl is harmadik helyezést ért el az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV). 

Érettségi után a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre nyert felvételt. A
„Közgáz“ mellett tagja volt a Széchenyi István Szakkollégiumnak, ahol különbözõ tár-
sadalomtudományi kurzusokat hallgatott. Többször írt dolgozatot és ért el helyezést
tudományos diákköri konferencián (TDK), az angol konzervatizmusról írt tanulmányával
pedig Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK) is nyert. Az egyetemet
kiváló minõsítéssel és „Egyetemi Szakmai Munkáért“ kitüntetéssel végezte el.

Az egyetemi évei alatt párhuzamos képzés keretében négy szemesztert elvégzett
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi karának orosz
nyelv és irodalom szakán. Közben rengeteget utazott, ösztöndíjjal tanult
Oroszországban (Moszkvában), Angliában (Bristoli Egyetem, Politológia szak), gyakor-

laton vett részt az Egyesült Államok Kongresszusában (Washington, D.C.). Hátizsákkal
bejárta Szibériát, Indiát, Kínát, azon belül Ujguriát és Tibetet.

Egyetemi tanulmányai után – édesapja ösztönzésére – beiratkozott Szegedre, a Kiss
Ferenc Erdészeti Technikumba, ahol erdésztechnikus képesítést szerzett (1998-2000).

Késõbb elvégzett egy OKJ-s gyümölcspálinka-gyártó tanfolyamot (2010), majd már
polgármesterként, amikor felmerült, hogy Lakiteleken is feláll a mezõõrség, letette a
mezõõri vizsgát és az ehhez kapcsolódó rendészeti vizsgát is.

Munkahelyek
Az egyetem elvégzése után egy veszprémi kereskedelmi cégnél helyezkedett el,

ahol másfél évig volt ügyvezetõ (1998-2000). Innen Kecskemétre költözött, ahol
elõször a Bács-Kiskun megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány projek-
tmenedzsereként dolgozott. Ezt követõen Budapesten, a Magyar Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány Phare- és nemzetközi igazgatójaként és ügyvezetõ igazgató-
helyetteseként dolgozott. Innen 2003-ban jött végleg haza. Abban az évben költözött
Lakitelekre, és indított önálló tanácsadó vállalkozást Kecskeméten. 2004-ben két kol-
légájával közösen létrehozták  a fejlesztéspolitikai tanácsadással foglalkozó HBF
Hungaricum Kft-t, amely néhány év alatt további cégeket alapított Budapesten,
Szegeden és Szabadkán. Ez a cégcsoport csúcs-idõben 25-30 fõt, valamint számta-
lan alvállalkozót foglalkoztatott. 2008-ban két tulajdonostársával együtt elindítottak egy
pálinkafõzdét Tiszaföldváron (SpiritusPrimus Kft.). 

2010. óta folyamatosan veszi át a családi erdõgazdálkodást is édesapjától.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY

„NAPENERGIÁBAN FÜRDIK
TÕSERDÕ“

A „Helyi hõ- és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrá-
sokkal“ c. pályázati konstrukció (KEOP-4.10.0/A/12) pályázati lehetõségeinek
köszönhetõen Lakitelek újabb fejlesztést mondhat magáénak. A
„Napenergiában fürdik Tõsfürdõ“ címû, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0303 azonosító
számú projekt támogatást nyert és ennek köszönhetõen napelemek
telepítésére került sor a Tõsfürdõ területén 2014-ben.

2013. decemberben indult a beruházás, melynek keretében a lakiteleki
Tõsfürdõ mûködése közben felhasznált jelentõs mennyiségû villamos energiát
környezetbarát módon állíthatja elõ a területére telepített napelemes rendszer
segítségével. A megújuló energia felhasználása komoly anyagi megtakarításra
ad lehetõséget a jövõben a Tõserdõ Turisztikai Kft. számára.

Az energia-termelõ berendezés két fõ részbõl áll, napelem-modulokból és
az inverterbõl. A telek keleti részén déli tájolással kerültek a napelem-modulok
a gyári tartószerkezetekre szerelve 35 fokos szögben, a gondozásmentes kav-
icságyra telepítve, védõkerítéssel ellátva. Összesen 200 db Jüllich JGS-250P
napelemet kötöttek 3 db Refusol 017K inverterre. A napelemek összteljesít-
ménye 49.5 kW.

A rendszer mûködése automatizált, külsõ beavatkozást nem igényel. Napi
üzemideje napkeltétõl napnyugtáig tart.

A visszatáplált áram alakja teljesen színuszos, nagyon alacsony har-
monikus torzítással. A jelalakot egy mikroprocesszor szabályozza.

A pályázatnak köszönhetõen megújuló energiát használhat a Tõsfürdõ,
mely egyrészt környezetbarát elõállítást jelent, valamint párhuzamosan jelen-
tõsen csökkenti a fenntartási költségeket is.
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LÁTNI ÉS LÁTSZANI!
Az Országos Rendõr-fõkapitányság és az ORFK Országos

Balesetmegelõzési Bizottság idén is útjára indította a „Látni és látszani“
elnevezésû országos közlekedésbiztonsági kampánya december 12-ig
tart.Fokozott közúti ellenõrzés, melynek során a rendõrség teljes körûen
és kiemelten vizsgálja a személy-, illetve haszongépjármûvek, a motork-
erékpárok és kerékpárok világítását, láthatóságát, továbbá a vezetõi
engedélyben szereplõ szemüveg viselését, illetve a kiegészítõ szemüveg
meglétét. 

Tavaly kétszáznál is több autós szakszerviz és közel száz optika állt a
Látni és látszani szlogen mögé, míg a másik oldalon csaknem 15 ezer
gépjármûvezetõ csatlakozott a kampányhoz, és közel ezer ingyenes
látásvizsgálatot végeztek el.

A kampányban résztvevõ szervizekrõl és optikusokról a www.latnieslat-
szani.hu weboldalon tájékozódhatnak.
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa –
segítségével egy újfajta sorozatba kezdünk, ennek épp egy eszten-
deje már! Írásaiban bemutatja Lakitelek régi történetét, a múlt népi
történéseket, szokásokat... Ha valaki folyamatosan 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!

13. rész 

Libapásztor
Liba, liba, libapásztor,                             ha megeszik a jó sóskát,
rám szólt már az apám párszor,              kicsúfolják a Jó Jóskát,
hogy verjem el a libákat,                         ha megcsípik a szoknyának
hogyha kedvük enni támad,                    hátulját, a Mariskának.

Gyurkovics Tibor verse (részlet)

A libapásztorlányka
Egy századnyi esztendõvel ezelõtt a szegény

ember gyermekének taníttatásával nem igen
törõdtek. A fiúval, mikor eljött az ideje, még
kijárattak egy-két osztályt, de a lányt, ha nagy
ritkán egy „esztendõre feladták“, a semminél
csak kicsit többre taníthatták meg. Némi írás,
olvasás, csekélyke számolni tudás és néhány
zsoltár éneklése már elegendõ tudománynak
számított. Ez az iskoláztatás is csak õsztõl
tavaszig a téli hónapokban tartott, aztán „idõkinyiltával“ vitték a tanyára
libapásztornak. Alighogy kötõjét rendesen meg tudta kötni, úgy 7-8 éves
korában pásztor lett, s a mindennapos iskolának örökre vége szakadt.

A szinte félvad madarak õrzésére a legszegényebb családok leánykáit
szegõdtették. Szerencsés, mikor a gazda szüleivel együtt fogadta fel cseléd-
nek, ha a „tanyásnak“ kiskanásznak, libapásztornak való gyermekei voltak.
Már totyogós korukban ott csellengtek idõsebb lánytestvérük oldalán figyelve,
hogyan terelgeti a rábízott ludakat, rongyostorral, kukoricaszárral próbál ren-
det tartani. Korán kezdték hát „a keserû élet keserves kenyerét keresni“.

Kicsi még
A libapásztor szolgálati ideje rendesen Szent György napjától Szent

Mihály napjáig – április 24-tõl szeptember 29-ig – tartott. Azt a kislányt,
melyik még iskolába sem járt, már március közepe táján is kivihették a
tanyára pásztorkodni. Akkora már töri a tojást a kisliba, és sok helyen a sár-
gapelyhes fiókák mellé már szegõdtetnek pásztort, nehogy azt a disznó
megegye. A libapásztort a gazdasszony fogadja fel. A piacon, vagy a kútnál
csapatostól várnak a kis szolgáló jelöltek. 

Anyjuk, nagyanyjuk kíséri õket.  Õ is alkuszik érte. Fizetsége egy öltözet
ruha, fejkendõ és egy kötõ. Ha ügyesebb, kialkudhat az elsõ tolltépésbõl egy
párnacihára való tollat és rá két forintot, amibõl elõlegként néhány krajcárt
haza is vihet. Kérte a gazdasszonyt disznót, tehenet, lovat ne adjanak a
gyermek kezére, mert bizony sok helyen nagyjószágot is õriztetnek vele.
Kérte, korán ne keltsék, se ne éjszakáztassák, óvatosan bánjanak vele, kicsi
még ez a lány! Ha batyuja vele volt, mászhatott is a szekérre.

- „Ne rijj - vigasztalja az anyja - majd kimék!
- Édesanyám is ríí!“
Nagyon szegény családnál a kislányt „étiért“, ennivalóért is odaadták.
„Olyan eset is volt, hogy a tanyára kivitt libapásztort nagyobb leánytestvére

nagyon sajnálta. Nemcsak akkor siratta meg mikor elvitték, hanem minden
este. Az elsõ este kikeresett egy csillagot abban az irányban, amerre vitték,
és minden este, ha feljött a csillag, megsiratta a húgát.

– Jaj ha megijed a kutyától! – mondogatta rívás közben.
Egy hónap múlva visszahozták a kislányt a tanyáról.“

Az álnok papatyi 
A liba évente egyszer „egy idényre“ tojik. Január végén a nappalok hossz-

abbodásával megindul a szaporodás, és március kezdetével már kel a kisli-
ba. A tojástörés dandárja április eleje-közepe. Három-négy napos korában
totyogós lábán gyakran hasra esve már csipkedi a gyepet. Egyhetes korában
„megjegyzik“", talpát behasítva megjelölik. De a kitollasodott madarat szokás
volt nyakán, szárnyán kátrányalapú festékkel, „zöld maggal“ (fushinnal)
sötétvörös folttal jelölni. Legkésõbb a két-három hetes növendék liba mellé
már pásztort kell fogadni. Néha idõs, hatvan körüli asszonyokat is beállí-
tanak. Ám a liba megy mindig, ami nagy teher a megkopott izületeknek. 

A kisliba hívó szava „papatyi, papatyikám“. Máig lehet hallani baromfitartó
gazdák portáján. Gyenge állat lévén ostort nem használhat a pásztor.
Botrakötött rongydarabbal, veszõvel, ággal terelgeti, s ha a frissbúzába betör,
többet tapos, mint amennyit eszik. Álnok jószág, hiába hajtja el a kislány a
falka egyik részét, addig a többi visszaszökik a zsenge vetésbe.
„Kibosszantják“ a pásztort, míg a sok rohangálástól teljesen kifárad,
tehetetlenségében elsírja magát. De ha mérgében akkorát üt a liba fejére,
hogy megdöglik, megfizetteti vele a gazda.

A búzafejet a liba egy pillanat alatt elnyeli. Még nyakát nyomja az egyik,
már szájában van a másik. Ha megfelelõ legelõje van, egy óra alatt megte-
lik. „Kidudorodik a nyaka“, feszíti a temérdek felhalmozott étel. Ezután a
falkát egy közeli, többnyire elhagyott vályogvetõ gödörhöz itatásra hajtja.
Naponta többször ismétlõdik. Kihajt, itat, behajt. Aratáskor nehezebb a dolga.
A liba, vagy inkább már a lúd a nagy szárazságtól szálával tépi ki a búzát az
asztagból. De nekimegy mindennek, ami ehetõ. Nagy kárt okoz. Haragszik is
rá a gazda, a gazdasszonyt okolja, õ meg pásztorát búbolja.

Lisztes JánosKövetkezik: Karácsonyi ünnepkör

Lakitelek Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY KEOP-5.5.0/B/12-
2013-0255 KOMPLEX ÉPÜLETENERGETIKAI 
KORSZERÛSÍTÉS AZ EÖTVÖS ISKOLÁNÁL

Átadásra került a felújított Eötvös Iskola. Lakitelek Önkormányzata az Eötvös
Iskola épületenergetikai fejlesztésére az „Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos átalakítása“ tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott
be “Komplex épületenergetikai korszerûsítés az Eötvös Iskolánál“ címmel és
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0255 azonosító számmal, mely támogatásban részesült. A
kivitelezés 2014. június 30-án kezdõdött és 2014. október 22-én zárult.

A 2014. október 22-én megtartott hibamentes mûszaki átadás-átvétellel befe-
jezõdött a lakiteleki Eötvös Iskola épületenergetikai korszerûsítése. A projekt során
a 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1. szám (281 hrsz) alatti Lakiteleki Eötvös Iskola
energetikai fejlesztésére került sor 123.679.392 Ft Európai Uniós támogatással,
85%-os támogatási intenzitással.

Lakitelek Önkormányzata által részben már fejlesztésre került az Általános Iskola,
ám az energetikai jellegû fejlesztések nem adtak kellõ megoldást a teljes
intézménynek.  A fejlesztés eredményeként most sor került a még szigeteletlen felsõ
tagozatos szárny, a nyaktag és a tornaterem homlokzatának külsõ hõszigetelésére,
a födémek szigetelésre, a régi elavult, esetenként használhatatlan nyílászárók
cseréjére és a fûtési rendszer korszerûsítésére. A fûtést hasonlóan 2 kazánházból
látják el. A régi elavult gázkazánok elbontásra kerültek, melyeknek magas volt az
üzemeltetési költsége, alacsony hatásfoka. A beépített 2 db faelgázosító és 1 db
apríték tüzelésû kazán 2*2m3 puffer tartállyal kombinálva elõsegíti az egyenletes,
gazdaságos hõtermelést. A primer rendszer fejlesztése mellett szükségessé vált a
felsõ tagozatos épületszárnyban a radiátorok cseréje, hiszen elmúltak 30 évesek,
rendszeresen kilyukadtak. A fûtést optimalizálásának érdekében az újonnan
beépült és a meglévõ fûtõtestekre termosztatikus szelepet helyeztek.

A beruházásnak köszönhetõen az iskola megfelelõ teret tud biztosítani a tan-
uláshoz, csökkenti a környezetterhelést, segíti az esélyegyenlõség megteremtését,
valamint példát mutat a környezettudatosság mind szélesebb körû elterjedésében.

A projektrõl bõvebb információt a www.iskolaenergetika.hu oldalon olvashatnak.
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Gyermekek és a lovak 
Iskolánkban második éve tanulnak lovagolni a gyerekek. A

Népfõiskola ad otthont ennek a tavaszi és õszi tevékenységnek.
Nyáron, a vakáció ideje alatt nincs lovas iskolai oktatás. Télen pedig
a gazdáknál, otthon vannak elszállásolva a hátasok...

A lovakkal való együttmûködés egy sajátos életformát is jelent,
rendkívül szerteágazó tudásanyaggal, amely kihat a gyermekek nem-
csak testi, de szellemi fejlõdésére is.

Pajer Mónika az egyik lovasoktató meséli:
– Hét és fél hónap alatt nagyon nagyot léptek elõre a 4. osztályosok. Voltak, akik

korábban már ültek lovon, vagy lovagoltak az óvodában, vagy van otthon lovuk, de
akik 2013 szeptemberében kezdtek lovagolni, azok is már képesek a karámban
önállóan nyeregben, de kengyel nélkül lépésben, tanügetésben lovagolni. Tudják,
hogyan kell megközelíteni, oldható csomóval kikötni, kézbõl etetni  a lovat. Ismerik
a lóápoló eszközöket, kantár, nyereg részeit. Tanultak a lovak kialakulásáról, házi-
asításáról, takarmányozásáról, a magyar lótenyésztés történetérõl.

Szerencsére a körülmények változtak, 2014 tavaszán hagyományos módon,
futószárazással tudtam folytatni a gyerekek oktatását. Nagy segítségemre volt
Salánki Zsolt lovas polgárõr, aki a szabadidejét feláldozva mindkét nap segített. De
természetesen Szuettáé Bõszén Mária és Rácz Adrienn lovas polgárõrök szintén
be-besegítettek. Így szabadon 2 lóval és futószáron 1 lóval oktattunk. 

A gyerekek bánatára Móni póni tavasszal már nem került vissza az iskolai lovas-
oktatásba, de Astor, a haflingi herélt igen. Õ lett a fõ kedvenc futószáron.
Kiszámítható, barátságos, nagyon kényelmes szõrén. 

A fokozatosság híve vagyok, fontosnak tartom, hogy a gyerekek a lovon elõször
a biztos ülést tanulják meg, és ha képesek kengyel nélkül lépésben, tanügetésben
önállóan lovagolni, megállítani, elindítani, irányt váltani, majd csak ezután következik
a könnyû ügetés elsajátítása kengyelben.

A helyi lovas közéletben szeretnénk elérni, hogy a tehetséges, de nehéz anyagi
körülmények között élõ gyerekeknek is legyen lehetõségük lovas versenyekre
felkészülni és azokon részt venni. Ez jelenleg a polgárõrségen belül valósul meg. A
munkát a nyáron kezdtük Salánki Zsolttal és Rácz Adriennel. 

Ebben az évben felvételt nyertem a Testnevelési Egyetem lovaskultúra oktató sza-
kára. Szeretnék a lovas oktatásban tovább fejlõdni. A legnagyobb öröm számomra,
hogy az ott tanultakat szinte másnap már tudom alkalmazni a gyerekek oktatásában.
Szeretném Káré Gáborné 4. c osztályos tanító néni és Salánki Zsolt, mint
segéd oktató véleményét megosztani az olvasókkal:
„A negyedik évfolyam az idén már második évét tölti a lovak között. Mindig nagy
lelkesedéssel indulunk az órákra, hisz a gyerekek imádják a lovakat. Simogatják
õket, beszélnek hozzájuk, bátran ülnek a hátukra, még a kisebb nehézségek után
is visszaülnek a nyeregbe. A kezdeti félelmüket mára már teljesen leküzdötték. Az
egyszerû feladatok után megtanulták egyedül irányítani a lovakat, tudnak különféle
utasításokat végrehajtatni, futószáron ügetni, és magabiztosan ülni a nyeregben.
A lovak közelségétõl, az oktatók nyugodt, türelmes hozzáállásától a legfélénkebb
tanulók is bátrabbá, felszabadultabbá váltak. sok sikerélményben volt részük.
Reméljük, hogy tavasszal újra találkozunk, hisz a gyerekek többségének csak így
van lehetõsége a lovaglásra.“
„Salánki Zsolt vagyok, a gyerekek Zsolti bácsiként ismernek. 2013 õszén kezdtem
el az iskolai lovas oktatásban segédkezni polgárõr társaimmal Pajer Mónika lovas-
oktató felkérésére, aki maga is lovas polgárõr. Jómagam heti 2-3 alkalmat szakítok
a szabadidõmbõl a gyerekekre, akik hamar megszerettek. A polgárõrség Pertli nevû

és a magán kézben lévõ Csillag nevû kancákat én gondozom otthon, így közeli a
kapcsolatom a lovakkal is. Nagyon élvezem a gyerekekkel való foglalkozásokat, úgy
érzem, mosolyuk jót tesz nekem is. Figyelmesek és érdeklõdõek, még az amúgy
csintalanabb természetû gyerekeket is leköti a lovakkal való közös munka. Mónika
iránymutatása alapján zajlanak az órák. Õ végzi a futószáras ülésjavításokat, külön
foglalkozik egyenként minden gyermekkel, míg a sorra várók a mi felügyeletünk
mellett 2 lovon szabadon gyakorolják egy nagyob karámban az eddig elsajátított
feladatokat, illetve ismétlik a lovaskultúra elméleti tananyagot. 
Remélem nem szakad meg ez a nagyszerû kezdeményezés, és minél több gyer-
mek megismerkedik a lovakkal és a lovaskultúrával.“

„Erki Laura 4. a: „Azért szeretek a néfõiskolán lovagolni, mert sok mindent megta-
nulhatok a lovakról, és megtanulunk lovagolni is! Már második éve megyünk oda ki
lovas órára. Tavaly még nagyon féltem a lovaglástól. Mostmár Csillagon szoktam
lovagolni, de Asztoron is nagyon szeretek ülni, mert olyan kényelmes. Õ egy kicsivel
kisebb, mint Csillag. Szoktam egyedül ügetni. Pertlit is szeretem, õ is egy nagy ló.
Móni néni is ott van velünk a karámban és fogja a futószárat. Egy másik nagy karám-
ban futószár nélkül is szoktunk ügetni. Egyáltalán nem félek már a lovon, pedig na-
gyon magas. Móni nénit minden gyerek szereti, mert nagyon aranyos, mosolygós,
kedves. Zsolti bácsival  és Marcsi nénivel is szoktunk lovagolni, õk szoktak segíteni
Móni néninek. Móni néni középen áll, és közben mondja, hogy mit csináljunk: lépés,
ügetés, meg tanultunk átlót és kiskört is. Majd nemsokára tanuljuk a vágtát. Bár már
vágtáztam, várom, milyen érzés lesz. Télen is szeretnék lovagolni, de akkor sajnos
otthon vannak a lovak. Bárcsak a szürke póni lovunk, Móni póni itthon lenne, de
sajnos eladtuk. Gyerekek lovagolnak rajta egy messzi lovas iskolában, papa szokott
képeket mutatni róla. Ügyes vagyok már, mondta Móni néni, és nagyon büszke
vagyok erre.“

Vargáné Darabos Márta, 3. a-s osztályfõnök: „Ettõl a tanévtõl a harmadikos
tanítványaimnak új tantárgya is van: a lovaglás- és lovaskultúra. Az órarendbe, a
testnevelés tantárgyba beépítve tanulják az úszás mellett a Népfõiskolán.
Iskolabusszal járunk ki hetente két nap, hogy naponként felváltva ússzunk vagy
lovagoljunk. Néhány fogalmazást idéznék, amit errõl írtak a gyerekek.“

Belicza Zsolt (3. a): „Hurrá, ma péntek van! Ezen a napon van a lovaglás óránk.
Nekünk Dobecz Éva néni tartja az órákat. Éva néninek három lova van. (Ennyivel
dolgozott egyszerre aznap.) Az én kedvencemet Kedvesnek hívják. Már a hátára is
felálltam!  Ha rossz az idõ, akkor tanuljuk a lovak gondozását. Takarítjuk a helyüket
és a szõrüket is kikeféljük. Nagyon szeretem a lovakat. Örülök, hogy még két évig
lovagolhatok!                                                               

Pap Dorisz (3. a): „Az idei tanévtõl a lovaglás egy új tantárgy. Nekem Peredi Viki
néni tanítja a lovaglást. Nagyon izgultam az elsõ órán, de Viki néni kedvesen bátorí-
tott minket. Megismertette velünk a lovaglás szabályait, majd bemutatta a lovakat.
(Kedves, Szellõ, Emír, Zsindely, Tündér, Csillám) Nekem a kedvenc lovam Kedves.
Nagyon nyugodt és okos ló. Viki néni megmutatta, hogy bánjunk a lovakkal. Azt is,
hogy jutalomképpen hogy adjunk nekik répát, almát. Mindig várom a csütörtököt,
hogy menjünk lovagolni!“ 

Dombi Zsolt (3. a): „Reggel elmentünk az osztállyal lovagolni. Kedvesen és Emíren
lovagoltunk, lovastornáztunk és különféle mozdulatokat végeztünk a ló hátán. Én fel
is álltam a ló hátára! Utána bevezettük a lovakat a helyükre és leszereltük õket.
Levettük, majd szorosan feltekertük a fáslijukat. Kitakarítottuk a helyüket is. Vittünk
nekik almát és megetettük vele õket. Van, amikor elméleti oktatás is szokott lenni,
de ma nem volt. Hazaindulás elõtt minden lovat megsimogattam.“

Erki  Laura Pertl i  hátán és Pajer  Mónika

Köszönjük a
sok élményt!

Tavasszal
találkozunk!
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Egy KÁPOLNA épült a lakiteleki
temetõben a kellemes õszi napokban.
Alatta Anka Balázs polgármesterünk
alussza örök álmát. Bontott téglából épül-
tek a falak. Gyönyörû a homlokzaton a
hármas halom az apostoli kereszttel, az
életfát ábrázoló kapujával, a kereszt
alakú ablakaival…, a maga szerény-
ségével – építészremekként. Ezen kis
kápolna nemcsak Anka Balázs nyughe-
lye, hanem bárkinek igénybe lehet venni
a temetési szertartáshoz! 
Felszentelt hely lesz, 2014. december
14-én, vasárnap 14 órakor lesz a szen-
telési ünnepség, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel hív és vár a
család nevében Ankáné Böbe.
Most olvassák el azt az írást, melyet
elhelyezett a kápolna építésekor az alap-
kõbe, hogy majd valaha, amikor mega-
datik, elolvashassák az utókor emberei:

ANKA BALÁZS BÁLINT
KÁPOLNA ÉPÍTÉSÉNEK
HITELES TÖRTÉNETE –

LEJEGYEZTE AZ ÉPÍTÕK
ÉDESANYJA, 

ANKA BALÁZSNÉ szül.:
KOZMA ERZSÉBET

2013 márciusában, az én  jobbik felem
megbetegedett. 10 hét múlva megvolt a
diagnózis, Akut Leukémia. Hiába bízott a
felgyógyulásában, hiába a SZENT
LÁSZLÓ KÓRHÁZ,  az AMERIKAI
GYÓGYKEZELÉS, 2013. december 13-
14-én – amerikai idõ szerint de. 10 órakor
– Bosztonban visszaadta lelkét
teremtõjének. Én azt a kifejezést
használom, hogy más dimenzióba
költözött. A temetés intézésekor két gyer-
mekünk, Márton és Balázs úgy döntött,
kriptát építtetnek édesapjuknak és
Madari Andor Alpolgármester úr, Felföldi
Zoltán Polgármester Úr, a temetkezési
vállalkozók Szénási Berci, felesége
Szénásiné Meskó Tünde. A tervezést a 7
dimenzió irodából Bozsódi Csaba
végezte. Sok segítséget kaptam a Szabó
családtól ( helyi tüzép) személy szerint

Pancsától. Az építés kivitelezõt is õ aján-
lotta.  A neve Polyák Sándor helyi lakos ,
aki két alkalmazottjával megépítette ezt a
gyönyörû kápolnát. A két segítsége
Polyák József és Cseuz Zsolt volt. A
téglához való hozzájutásban segít-
ségemre volt  Szabó Béla, a helyi
mûanyag üzem tulajdonosa. A maga
nemében egyedül álló kápolnaajtót, mely
életfát ábrázol és az oromfalat díszítõ
kettõs keresztet Varga Zsolt helyi sza-
kember készítette. Az ács munkáért,
valamint a belsõ tér famunkáit  Szûcs Pál
mester készítette. A bádogos munkát,
Bálint Csaba kecskeméti lakos készítette.
A kereszt alakú ablakok készítõje Varga
József helyi vállalkozó volt.

A gyönyörû feszületet Harascsák Csaba
fafaragó mûvész kezenyomát dicséri. 

A két oldalsó hajóban, helyi agyag-
mûvészünk, Czinege Edit munkái

láthatók, aki ellenérték nélkül
készítette el Balázs iránti
barátságból, szeretetbõl. 

A kápolna költségeit  Márton
gyermekünk finanszírozta,
Balázs fiunk támogatott min-
denben. A teljes építkezés

felügyeletét én láttam el. Gyakran kétszer
is megjártam a temetõt napjában.

Bagi Ferenc atya is sokat tesz azért,
hogy szeretett férjem emléke ápolva legyen.

Tettük ezt azért, mert férjemhez méltó
emléket szerettünk volna állítani. 

Ki volt Õ? 
Anka Balázs Bálint 1947-1973 Lakitelek

rendszerváltó polgármestere. Nagy for-
mátumú ember, aki  életénél is jobban
szerette szülõfaluját, az itt lakó
embereket. 3 cikluson át volt a falu elsõ
embere úgy, hogy senkinek sem
éreztette, hogy õ kicsoda. Megmaradt
annak, akinek született, embernek,
csodálatos szeretõ férjnek, apának.
Reméljük a gyermekeinkkel együtt, hogy
szép emléket adtunk a falunak, a
teremtõnek.

Ti, akik majd olvassátok 100-150-200 év
múlva a soraimat, emlékezzetek egy
nagyszerû emberre, családra. És gyújt-
satok egy mécsest az emlékünkre.
Legyetek Ti is olyan szülõhelyét tisztelõ
és szeretõ emberek, mint Anka Balázs
Bálint volt.

Isten áldását kérem a megnevezett
emberekre, a meg nem említettekre, a
születendõ nemzedékre, nemzedékekre,
akik majd olvassák kézzel írott soraimat!

Boldog vagyok és köszönöm Istennek,
hogy Anka Balázs Bálint felesége lehet-
tem, aki két szülõszeretõ gyermekkel
ajándékozott meg.

Lakitelek, 2014. 11. 11
Anka Balázsné Böbe Kozma Erzsébet

Az Iskolazöldítés hírei, történései

„Hogyan varázsoljunk villamos energiát?“
Az „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken“
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 pályázat kapcsán építette be a mi Zöld
óvodánk saját programjába a villamos energia témanapot, melynek
célja az energiatakarékos áramfogyasztás megalapozása volt.
Tudatos és takarékos energiahasználattal jelentõs mértékben csökkenthetõ egy
lakás, vagy intézmény energiafelhasználása. Ezt mi felnõttek már tudjuk, de a
gyerekekkel is utána néztünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy
kevesebb áramot fogyasszunk. A környezettudatos magatartás egyik sarkalatos
kérdése a villamos energiával való takarékosság. A villamos energia témakör-
ben, az iskolán elhelyezett napelemek megfigyelésével, könyvekben a szélk-
erekek keresésével próbáltuk elképzelni, hogy hogyan lehet a nap energiájából
villamos energiát „varázsolni“. Az óvodások nagyon szeretnek rajzolni, ezért
hirdettük meg a „Hogyan varázsoljunk villamos energiát“ címû rajzpályázatot.
Sok kifejezõ munka érkezett, szám szerint 34 darab az óvoda 7 csoportjából. A
kiállítás megnyitójára 2014. november 13-án került sor. Mécsesekkel, viharlámpá-
val, éjjelei lámpákkal „varázsoltunk“ fényt a mûvelõdési ház galériáján így vártuk
a „kis mûvészeket“, szülõket. 
A rajzversenyben résztvevõk:  
Katica csoport: Vass Balázs Gergõ,  Rácz Maja, Herczeg Vivien, Földvári
Korina, Varga Nelli, Kiss Nelli
Napsugár csoport: Henrich Lenke, Boros Botond, S Kovács Zalán
Vackor csoport: Kökény Jázmin
Bóbita csoport: Kecskés Regõ, Pekár Nikolett, Nagy Norbert, 
Pillangó csoport: Fekecs Levente, Magyar Mirjam, Lendvai Adél, Géró Milán,
Rádi Viktória, Honti Kende, Bulcsú, Szuetta Biborka,
Margaréta csoport: Tóth Dorina, Bódor Bianka, Borbély-Kalócz Tamara, Papp
Kálmán, Krizsány Sarolta, Csipai Jázmin, 
Mazsola csoport: Kozma Katalin, Mócza Zsófia, Tóth Bence, György-Kieta
Bendegúz, S. Kovács Kolos, S. Kovács Elõd, Budai Benjamin.

Vankóné Török Katalin óvodapedagógus

PET palack gyûjtés a suliban...
Több, mint eredményes volt az õszi PET palack gyûjtési akció a
suliban, melyben a lakiteleki Eötvös Iskola diákjai és szülei november
7-én és 8-án áldozatos munkával több tízezer mûanyag palackot hord-

tak össze az iskola udvarára. A kiemelkedõ hatásfokú szelektív gyûjtõakció
révén ezek a palackok már biztosan nem terhelik a környezetünket az által, hogy
a kommunális hulladékkal összekeverve, újrahasznosítás nélkül „mennek a
kukába“. 
Köszönet az alsós gyerekek szüleinek, akik 560,4 kg-ot, és köszönet a fel-
sõsöknek is, akik 241,77 kg palackot gyûjtöttek, mert ez által összesen 802,17 kg
palackot szállítottak el a lakiteleki iskolából további újrahasznosítás céljából.

Ismét lesz Adventi Udvar!
December 6-án, szombaton 14 órakor, immár ötödször nyit ki
az Adventi Udvar a lakiteleki Eötvös Iskolában. Az iskolai
alapítvány támogatására szervezett rendezvény idén az
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ c. pályázat révén a környezettudatos életmód
és a környezettudatos vásárlás népszerûsítése jegyében zajlik majd. Az udvar-
ra kihelyezett standokon árulják portékáikat a gyerekek, a tanárok, és a szülõk
ahogyan azt már eddig is megszokhattuk. Az osztályok által készített
használati- és ajándéktárgyak nagy része újrahasznosított anyagból készül
majd, amire jelen lévõ szak-értõink külön felhívják a figyelmet és játékos
beszélgetés formájában igyekeznek kedvet adni az érdeklõdõknek, hogy minél
több dolog készülhessen otthon is ekképpen újrahasznosított anyagokból. 
A gyerekeknek és az érdeklõdõknek (és a fázósaknak) 15 órától az energia-
takarékosságról és a víztakarékosságról lesz vetítés, valamint játékos interaktív
kérdezz-felelek az iskola épületében. Ezen alkalommal kerül sor a tanév eleje
óta zajló, osztályok közötti verseny eredményhirdetésére is 16 óra és 17 óra között.

Forró teával,  for ra l t  borra l,  süteménnyel  várunk minden advent i
hangulatot  keresõ érdek lõdõt!

ANKA BALÁZS BÁLINT KÁPOLNA 
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AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“
tanácsa

Jön az új szocpol - 
Örülhetnek a gyerekesek?

2015. Július 1-jétõl nemcsak új lakásokra,
hanem használt lakások vásárlására, meglévõ lakás bõvítésére is
igénybe vehetõ lesz a szocpol 700 ezer és 1,17 millió forint összeg
között.

Az alábbi táblázatnak megfelelõ, egyszeri támogatást tartalmazó
szocpolt eddig csak szigorú feltételek mellett, új lakások esetében
lehetett igénybe venni. A szocpol támogatás összege jelenleg három
tényezõtõl: 1. a lakás alapterületétõl, 2. a gyermekek számától, 3. a lakás
energiaminõsítésétõl függ. 

A lakásépítési támogatás (szocpol) jelenlegi fõ feltételei

– az igénybe vevõ csak köztartozásmentes adózó természetes személy lehet 
– az igénylõ (pár esetén legalább az egyikük) legalább féléves munkavi-
szonnyal rendelkezik 
– az igénylõnek, házastársának, élettársának, gyermekének, együt-
tköltözõ családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem
lehet (kivéve egyes eseteket) 
– 2010. január 1-jét követõen kiadott használatbavételi engedéllyel és
legalább "B" energetikai  minõsítéssel rendelkezõ új lakás vásárlásához,
építéséhez 
- a lakás vételára áfa és telekár nélkül legfeljebb 300 ezer forint, alacsony
energiafogyasztású  lakás esetében legfeljebb 350 ezer forint lehet
négyzetméterenként 
- a természetesen személyek már meglévõ gyermekeik után igényel-
hetik (betöltött 16. életév, nappali tagozatos tanulóknál betöltött 25.
életév) 
- a 40. életévüket be nem töltött párok a nevelt gyermekek számától
függetlenül legfeljebb két gyermeket vállalhatnak (megelõlegezett
szocpol) 
- figyelmen kívül kell hagyni azt a gyermeket, akire szocpolt már igénybe vet-
tek 
- ha a lakást 10 éven belül értékesítik, a szocpol visszafizetendõ.

Minden bizonnyal további lökést jelentene a fellendülõben lévõ lakás- és
a hitelpiacnak, ha lazítanának a szocpol szabályain.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494; hersara@gmail.com

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élõ idõsek!
Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberrõl, akit akármilyen okból kihûlés veszé-

lyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefon-
számokon, illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!
A jó idõ elmúltával a fagypont alatti hõmérséklet kemény próba elé állít-

ja az utcán élõket és a tüzelõ nélkül, lakásukban egyedül élõ idõs
embereket. A téli hideg idõ beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok
és a fûtetlen lakásban élõk. Figyeljünk oda rájuk, mûködjünk együtt a
rendõrséggel, az önkormányzatokkal! A rendõrség minden évben, a
hideg beköszöntével kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élõ hajlék-
talan személyeket fenyegetõ veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.

„Leleményes hõseink“
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdeményezésére a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet egyedülálló ifjúságiközösségi programot „Leleményes
hõseink“ címen az általános és középiskolás tanulókból álló ifjúsági közösségek erejét
teszi láthatóvá helyi településfejlesztésrõl való gondolkodás számára. A kezdeményezés
helyi hõsök felkutatására ösztönzi a települések és városrészek fiataljait. 
A „Leleményes hõseink“ program a tudatos közösségi cselekvés kultúráját kívánja
átadni a közösségi mûvelõdés eszközrendszerével az érdeklõdõ fiatalok számára. A
Nemzeti Mûvelõdési Intézet országszerte felhívást tesz közzé helyi hõsök – a településért
aktívan cselekvõ, példamutató személyek – felkutatására, valamint az õ példájukból kiin-
dulva fiatalok által igényfelmérésen alapuló projektek létrehozására, illetve lehetõség
szerint lefolytatására. A csatlakozó fiatalok megyei felkészítõ napokon sajátíthatják el az
ötleteik megvalósításához, valamint a programban való részvételhez szükséges
ismereteket. Az ifjúsági közösségek által bemutatott projektek és projekt-tervek közül a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet a legértékesebbnek ítélt munkák megvalósítását vagy foly-
tatását szakmailag támogatja. (Megyénként egy középiskolás, valamint egy általános
iskolás csoport kezdeményezését karolja fel a Mûvelõdési Intézet. )
A program során – a megyei találkozót követõen – akövetkezõ kihívások várnak a
településükért cselekedni kész fiatal közösségekre: 

1. Keressék meg lakóhelyük „leleményes hõsét“: olyan aktív cselekvõ
embert, aki példaértékû kezdeményezést vitt véghez a helyi közösség
érdekében. Tudjanak meg róla minél több információt.
2. Mutassák be választott példaképüket a honlapon.
3. Készítsenek kortársaik bevonásával helyzetelemzést, melybõl
következtethetnek arra, hogy mire van szüksége a településen élõ fiatalok-
nak.
4. A felmért igényeket szem elõtt tartva dolgozzanak ki egy közösségi pro-
jektet, és ha lehet, valósítsák is meg azt. 
5. Minél kreatívabb módon mutassák be projektjüket a Leleményes hõseink
honlapon. 
Projektek és projektötletek kidolgozása, valamint feltöltése a honlapra: legkésõbb
2015. február 15.
Országos találkozó a legígéretesebb projektek gazdáival: 2015. február vége.
Sajtóinformációk, interjúegyeztetés: Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Hegedûs Katalin, 30-698-2644, hegedus.katalin@nmi.hu
Bõvebb információk:  www.lelemenyeshoseink.hu

A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

POLIOL PET PACKAGING KFT.

Lakitelken a POLIOL PET PACKAGING Kft. 79,4 millió forint uniós támogatást nyert a DAOP-
1.1.1/E-12 - "Telephelyfejlesztés" címû pályázati kiíráson a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A
158,8 millió forintos összköltségû beruházásból telephely átalakítás és eszközbeszerzés valósult
meg.

A POLIOL PET Packaging Kft. jogelõdje, a Poliol Bt. 1989-ben alakult, elsõsorban mûanyagipari
termékek gyártására. A POLIOL Bt. 2007. május 29-én alakult át korlátolt felelõsségû társasággá, s
így létrejött a POLIOL PET Packaging Kft. Cégünk jogelõdje 1989-ban kezdte meg az automata
palackfúvó gépek fejlesztését és gyártását. Ma már széleskörû termékkínálattal rendelkezünk a
fúvógépek tekintetében, amelyeket elsõsorban belföldön értékesítenünk, azonban az exportk-
ereskedelmünk is egyre inkább fellendülõben van, különösen az Európai Unió tagállamainak irányá-
ba. A fúvógépek gyártása mellett PET palackok elõállításával, CNC marással és esztergálással
illetve a partnerekkel együttmûködve terméktervezéssel, termékfejlesztéssel is foglalkozunk.

Beruházásunk keretében fõtevékenységünket, a mûanyag csomagolóeszköz gyártást fejlesztet-
tük, amelynek keretében a telephelyünkön az egykori üzemépület és raktár funkciót betöltõ épületet
alakítottuk át palackgyártó üzemmé és irodává. Az épülethez kapcsolódóan a tehergépjármû és a
targonca forgalom biztosításának érdekében térburkolatot illetve a gyalogos forgalom bonyolításá-
nak érdekében járdát építettünk. Mindemellett a projekt keretében a tevékenység végzéséhez szük-
séges tárgyi eszközöket is megvásároltuk illetve szélgenerátort telepítettünk.

A beruházás megvalósításának köszönhetõen a palackgyártást korszerûbb körülmények között
végezhetjük, lehetõségünk nyílik gyártási és logisztikai folyamataink optimalizálására, mindemellett
képesek leszünk vevõkörünk bõvítésére és árbevételünk növelésére. Pályázatunk keretében 4 fõ új
munkavállaló felvételét is tervezzük.

További információ kérhetõ:  Szabó Béla ügyvezetõ 
Telefon: +36 (76) 448-544  E-mail: info@poliol.hu   www.poliol.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSULT MEG A POLIOL
PET PACKAGING KFTLAKITELKI

TELEPHELYÉNEK BÕVÍTÉSE



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

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

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!

Jól bevált
kifõzde!! 

Helyben
fogyasztásra,

elvitelre (ételesben), vagy becsoma-
golva  – magyaros ételekkel, házias

ízekkel várják a vendégeket!

FIGYELEM! 

Menü házhoz szállítása, a’la
carte is lehetséges!

Tel: 06-30/  632-53-72

Idared,  mucsu és gloszter téli alma
olcsón eladó. Lakitelek, Táncsics u. 3.  
Tel.: 70/-323-72-69

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

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

Rétesek                             115,- Ft/db
Erdélyi tejföl 20 % 330 g 235,- Ft/db
Krinolin 800 ,- Ft/kg 
Hajdúsági parasztkolbász    1199,- Ft/kg
Étolaj 1 l                            299,- Ft/db
Szobi õszi 12% 1 l               149,- Ft/db
Adrenalin XXL 1 l                169,- Ft/db
Coca-Cola dob. 0,33l            135,- Ft/db 

Nyitva: H – P:      6-tól 2100-ig
SZ – V:      7-tõl 2100 -ig

Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat!

BON-BON-
BONBON

Kovács Ferenc vállal:

– szobafestést 
– mázolást 
– tapétázást 
– homlokzatfestést

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon:06-30/478-9396
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TUPPERWARE edények
és konyhai kiegészítõk

kaphatók és rendelhetõk:
Kalics Józsefné, 70/516-

1613; 76/449-370.
Katalógus is

kérhetõ!
Bõvebb információ: 
www.tupperware.hu

Étkezési
alma eladó! 

06-30/41-25-417

Kötött, horgolt sapkák, sálak
készítését vállalom. Textil kará-
csonyi díszek, ajándékok rendel-
hetõk

Vargáné
Bodor

Judittól. 

Tel.: 06-30/
388-61-37.

ALBÉRLET KIADÓ!
Érd.: 06-3 0 / 2 9 0 - 8 9 - 0 1

Nyugdíjas kisegítõ bolti
eladót keresek – átlagosan

heti 2 napra. Eladói gyakorlat
elõnyt jelent.

Érdeklõdni: 0620 394-7464

TREND ISLAND
Ruházat & Cipõ &

Szolárium

Most éri meg igazán nálunk vásárolni, hiszen
minden 5.000.- Ft feletti vásárlónk sorsjegyet kap,
amivel megnyerheti értékes karácsonyi csomag-
jaink és szolárium bérlet egyikét, vagy akár a
fõdíjat, a 8.000.- Ft-os vásárlási utalványt!

Sorsolás idõpontja: 2014. dec. 23. 15 óra
Trend Island, Széchenyi krt. 57.

Félcipõk, lányka alkalmi cipõk és dorkók – 20 %

kedvezménnyel kaphatóak! 

Már fiú kamasz-és férfi felsõruházat is kapható!

Karkötõ készítéshez szilikon gumik nagy

választékban, már 200 Ft-tól!

HA NINCS ÖTLETE, MIT VÁSÁROLJON
KARÁCSONYRA, AJÁNDÉKOZZON

SZERETTEINEK AJÁNDÉKUTALVÁNYT!
(1.000;  2.000;  3.000;  5.000 Ft-os 

címletekben kapható )!

A december 31-ig vásárolt  20 zsetonos szolárium-
bérletekhez 8 percet,a 40 zsetonos bérletekhez pedig 

12 perc barnulást ajándékozunk! 

Prémium kategóriás Coffee love és bõrfiatalító
hatású CollaTan csöves állószoláriumunk,
gyönyörû,egyenletes barnaságot garantál!

Szolárium bérletek árai:

20 zsetonos (40 perces) 3.600 Ft helyett 3.200 Ft (1 zseton= 160 Ft)! 
40 zsetonos (80 perces) 7.200 ft helyett 6.000 Ft (1 zseton= 150 Ft)!

Várjuk Kedves Vásárlóinkat és barnulni vágyó 
Vendégeinket!

Nyitva tartás: H-P: 8-12, 14-18
Szo: 8-12

Decemberben vasárnaponként is nyitva tartunk: 8-12-ig!
(Lakitelek, Széchenyi krt. 57.)

AKCIÓ! AKCIÓ!  AKCIÓ!  AKCIÓ!  AKCIÓ!



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „A NÕK AZ ÉLET EGYSZERÛ ÖRÖMEIRE VÁGYNAK,
AKÁR A FÉRFIAK.““ Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte: Fekete
Ferencné. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert: Almási
Lászlóné.  (Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát nyerte: Vujovich Ferenc.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) A Mc’Kecskés étterem
sültes tálját nyerte: Bíró Ildikó. (Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerteseknek
gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni
a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert:
Kelemen Imréné. Bende Lajosné, Seres János, Kelemen Gyuláné,
Zamagna Beatrix. (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! 
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Szilágyi Domokos versébõl idézünk. „Nem vágyom már útra, tájra, /Sem örömmel és
se fájva, /nem vágyom se rigófüttyöt, /tavaszi fát, amely rügyköd…“
A befejezést a rejtvényben fejtheti meg.

Vízsz.: 1. A versidézet folytatása (z. b.: S, S, S, Ü). 6. Az idézet harmadik, befe-
jezõ része (z. b.: C, GY, S, SZ). 11. Török eredetû édesség. 12. ... Croce; templom
Firenzében. 14. Lejjebb. 15. ... step; tánc. 16. Állatot preparáló. 19. Vastag levelû liliom-
fajta. 20. Cseh pap, hitújító (János, 1370-1415). 22. Bolek társa! 24. Félhalk! 25.
Igeképzõ. 26. Saint, röv. 28. Piszke. 29. Levarrt hajtás blúzon, ruhán. 30. Edvard Munch
egyik leghíresebb festménye. 32. Bolgár pénznem. 34. ... Taylor; amerikai filmszínész-
nõ. 36. Elõtagként õs, õsi a jelentése. 38. A Szaturnusz legnagyobb holdja. 40. Az elsõ
férfi. 42. Vas megyei település. 44. Az NDK filmvállalata volt. 45. Cipõ része. 47.
Törvényszolga Olaszországban. 49. Meleget adó égitest. 50. Éppen hogy. 52. Lemezt
kalapáccsal egyenget. 54. Keleti fejfedõ. 56. A Mefistofele címû opera szerzõje
(Arrigo). 58. Motorbelsõ! 59. A bárium vegyjele. 6 Nyeregben van! 61. Felmosás egyik
fontos kelléke. 63. Szájszél. 65. Erdõ Kecskemét határában; a Duna-Tisza közi
homokpusztai tölgyesek egyik tipikus tagja. 67. Törpe versenyautó. 70. Jakov Gotovac
kópé operahõse. 71. Történelmi idõszak. 73. Lendület, régies szóval. 74. Oktat.

Függ.: 1. Képezi magát. 2. Szembetûnõen nagy. 3. Törvénycikk! 4. Orosz zongo-
ramûvész (Jakov). 5. Napszak. 7. Súlyarány, rövidítve. 8. Regény szereplõje. 9.
Heves megyei település a Tarna-patak partján. 10. Hercegnõ, Verdi egyik hõsnõje.
11. Az idézet folytatásának második része (z. b.: L, T, NY, S, T). 13. Omnia vincit
...; a szerelem mindent legyõz.17. Szintén. 18. Szeretettel karol. 21. Zsigmond,
becézve. 23. Kázus. 27. Tulajdonképpen, röv. 28. A szexuálpszichológia atyja
(Havelock). 29. Kapocsféle. 30. Víztelen. 31. A francia gyarmatosítók egykori
szervezete. 33. Dunántúli község, de ritka férfinév is. 35. Hegy Krétán. 37. Kitanító,
kiokosító. 39. Adónem, röviden. 41. Olajcégünk. 43. A testek kölcsönös egymásra
hatása. 46. Afrika legmagasabb hegycsúcsa. 48. Szikora Róbert zenekara volt. 51.
Jeladó eszköz. 53. Porszívómárka. 55. Istennõ, almája a viszály forrása. 57. Sík ...; fil-
moperatõr. 59. Báriumszulfát tartalmú ásvány; súlypát. 61. Rikoltoz. 62.
Cipészszerszám. 64. Knézy ...; sportriporter. 66. Sarkad része! 68. Apostilb, röv. 69. Az
ELTE egyik kara. 72. Román autójel. 75. Ablakkeret!

OBAMA és a MENNYORSZÁG
Meghalt Obama és évtizedek iszonyatos
tisztítótûzbeli szenvedéseivel levezekelte
szörnyû földi bûneit. Aggódott hajdani földi
országáért és megkérte az Istent, engedje
vissza a Földre egy fél napra, hogy meg-
nézhesse, miként alakult az USA sorsa.
Az engedélyt megkapta és õ hálás volt.
New Yorkban termett és nyomban bement
egy bárba, rendelt egy sört és kérdezte a
pultost, hogy van az ország, mennyit
fejlõdött és vannak-e problémák? A pultos
felettébb csodálkozott a kérdésen.
– Milyen problémák lehetnének uram?
Hiszen mi egy nagy hatalmas ország
vagyunk, körülöttünk minden a miénk,
nincsenek ellenségeink!
– Hogy érti azt, hogy a „miénk“? És Irak,

Afganisztán meg Kuba?
– De hát mondom, hogy minden a miénk!
– És Európa, Afrika, Közel-Kelet és
Észak-Kórea is?
A pultos nem bírja tovább, elõkapott egy
földgömböt és büszkén pörgette:
– Nézze uram! – Mi vagyunk a világ
egyetlen állama!
Obama boldog, büszke és elégedett, hogy
nem élt hiába! Megitta a sörét és
önelégülten ennyit mondott:
– Köszönöm, barátom! Mennyit fizetek?
A pultos: – Egy rubel és húsz kopejka...

Mindig is néptáncos akartam lenni, de
rá kellett jönnöm, ahogy én táncolok,
olyan nép nincs!

– Az én anyósom olyan, mint egy napilap.
– Hogyhogy? 
– Naponta megjelenik, és minden pletykát
közöl.

A férj kicserélte az ajtózárat. Este így szól
a felségének:
– Drágám látod, ez az ajtó az anyádnak
nem fog tetszeni!
– És miért nem?
– Mert nem olyan, mint a lottó ötös, hogy
bármikor bejöhet!

– Hogy mondják angolul: „Ma este a
megbeszéltek ellenére sajnos nem jön
vacsorára az anyósom.“
– „YYYESSSS!!!“

– Mennyi ideje vagy házas?
– Éppen öt éve!
– No és még nem ért semmi családi öröm?
–  Dehogynem! Tavaly temettük az anyó-
somat.

– Kit érdemes feleségül venni?
– Árvaházból egy néma lányt. Se duma,
se anyós.

– Mi a különbség az elem és az anyós
között?
– ???
– Az elemnek van pozitív oldala is.

– Hallottad? Keresztezték a gólyát a
harkállyal – mondja a rendõr fia a barátjá-
nak.
– Minek?
– Hogy kopogtatni tudjon, amikor a bébit
hozza.

Két rendõr barkochbázik:
– Tárgy?
– Igen!
– Lehet vele telefonálni? 
– Te hülye, egy hamutartóval?

– Miért sír a rendõr a vakok intézete elõtt?
– Mert azt mondta az anyja: „Ott sírj
fiam, ahol senki se lát!“

A rendõr szomorúan ballag az utcán.
– 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.

Két galamb ül az ágon. Megszólal az
egyik:
–  Látod mi van a fa alatt?
–  Látom hát –  feleli a másik –  egy rendõr.
–  És akkor mire vársz?...

Szõke anya korholja szöszi lányát: 
– Ez mégiscsak sok, hogy tizenöt éves lét-
edre minden estédet a diszkóban töltöd!
Az bezzeg eszedbe sem jut, hogy ma van
a harmincadik születésnapom!

Kisunokáját sétáltatja az öreg székely. A
gyerek elkezdi rángatni a nagyapja
kabátujját és kérdezi...
– Nagyapa! Nagyapa! Látott má’ maga
medvét?
Az öreg elgondolkodik, majd kinyögi:
– Egyszer igen, de az se a’ vót!..

Hirdetés: Józan életû kõmûves brigád
munkát keres! Mottónk: Ha megáll, fal; ha
leborul, járda. Valamire jó lesz...

A szó elszáll, az írás olvashatatlan.
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Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!

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 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75



Szemben a hengermentalitással
2014. október 22.

Lezsák Sándor csendes szavú ember. Nem kere-
si kivont karddal a konfliktust. A kiskunfélegyházi
önkormányzati választáson mégis szembeszállt a
Fidesz megyei vezérkarával és az országos elnök-
ség akaratával. Mert. Bár kockáztatnia kellett. És
nyert. Borókai Gábor fõszerkesztõ nagyinterjúja a
Heti Válaszban.

– Kiskunfélegyházán akkorát csattant a Fidesz-vezérkar támogatottjával,
hogy az egész ország hallotta. Nem kérdezem, hogy félt-e a követ-
kezményektõl, mert aki 1987-ben a kertjébe hívta a rendszer teljes ellen-
zékét, aligha ijed meg más árnyékától. Az viszont õszintén érdekel, hogy
mérlegelte-e, mennyit veszíthet a presztízsébõl, a befolyásából, ha a
választók többsége a volt polgármesterre adja a szavazatát.
– Ez a történet egyszerû, nem eposzi. Kiskunfélegyháza jó két éve vált bõvülõ
választókörzetem részévé. Azt tapasztaltam, hogy a helyi Fidesz belsõ
zavarokkal küzd. Itt is beigazolódott, hogy a „mindegy, hogy kikkel, hogyan, csak
gyõzzünk, legyen meg a többség“ kampánystratégia rendkívül veszélyes, mert
ha elmúlik a kampány okozta zsibbadás, az ellentétek és a jellemhibák még fáj-
dalmasabbak. Ráadásul a polgármesternek zavaros ügyei voltak, melyeket
inkább nem ecsetelnék. Legyen elég annyi: látlelet és hangfelvétel erõsítette
azt a szóbeszédet, hogy életvitele és a rábízott vagyon gondozása cseppet
sem volt példamutató. Csapatépítõ munkába kezdtünk. Létrehoztunk egy
térségfejlesztõ és munkahelyteremtõ egyesületet, aztán kérdõívezve, interjúkat
készítve, fórumokat szervezve felmértük a város és környéke problémáit és
lehetõségeit. A munka eredményét programvázlatba foglaltuk. A csoportból
kitûnt Csányi József, az egyre népszerûbb közgazdász és vállalkozó, aki fiata-
los lendülettel, jó érzékkel összefogta a vállalkozókat, és alkalmasnak látszott
a polgármesteri poszt betöltésére is. A helyi Fidesz többsége és a megerõsödõ
Nemzeti Fórum pedig maximálisan mögöttünk állt.
– A megyei Fidesz és hatására az országos elnökség azonban a régi pol-
gármester mellett tette le a voksát. És minden eszközt megengedhetõnek
tartott, hogy ne a helyi erõk gyõzzenek. Lezsák Sándort durva támadások
érték, a „szakadár mozgalomban“ részt vevõ Fidesz-tagokat pedig
kizárták a pártból. Egyszer sem gondolta, hogy el kellene engedni ezt az
ügyet, mert sokkal többet veszíthet, mint amennyit valaha is nyert?
– Eszembe sem jutott. Tudtam, hogy igazunk van, és azt is, hogy Kapus
Krisztiánnal nem tudok együtt dolgozni, mert erõsen megosztó és erkölcsileg
vállalhatatlan személyiség.
– A megyei vezetõk mégis miért kapaszkodtak a régi polgármesterbe?
– Talán rosszul értelmezett lojalitásból. Hiszen érdemei voltak, négy évvel korábban
nyerni tudott a városban. Azt gondolhatták, hogy az általuk nem ismert vagy
elnézett botrányain majd a választók is túlteszik magukat, a Fidesz országos nép-
szerûsége pedig beülteti a polgármesteri székbe. Nem tudom. Csak találgatok.
– Arra nem gondolt, hogy összenõtt, ami összetartozott, azaz a megyei

és a kiskunfélegyházi vezetõk egy malomban õröltek?
– Rosszízû feltételezésekbe nem bocsátkozom. Az MDF-bõl eltávolított poli-
tikusként mondhatom, hogy a múltjából senkit sem lehet kizárni, ugyanakkor
régi érdemekbõl nem lehet megélni. Örökösen meg kell újulni, és ki kell
érdemelni a választók bizalmát.
– A megyei és az országos vezetõk másként gondolták. A Kapus-média
pedig odáig ment, hogy megkérdõjelezte az önképviselõi alkalmasságát,
szövetségesi lojalitását, és összeférhetetlen alaknak nevezte önt, akit a
maga alapította pártból is kizártak már. Kevés rosszízûbb írást olvastam.
Nem sértõdött vérig?
– Fekete Gyula írót hadd idézzem ide, aki azt mondta, hogy közéleti ügyekben
nem vagyok hajlandó megsértõdni, mert akkor nem a gondolat, hanem az indu-
lat vezérel.
– A vége happy end lett. Mármint önök felõl nézve. A Fideszbõl kizárt tár-
saság a Nemzeti Fórum zászlaja alatt, Csányi József polgármesterjelölt-
tel az élen elsöprõ gyõzelmet aratott. Szerette volna látni a bukott ellen-
felek arcát?
– Nem vagyok mazochista. Szerencsére nekem a gyõztesek arca jutott.

Vasárnap este a Rózsakert étteremben azokat néztem.
Ahogy érkeztek az eredmények, úgy fokozódott a hangulat.
Az elõzõ hónapok fenyegetettségétõl örömkönnyekkel bú-
csúztunk. Megkönnyebbültünk, hogy nem mi botorkáltunk
tévúton. Olyan idõket élünk, amikor a fennhéjázó, öntelt ma-
gabiztossággal olykor többre lehet jutni, mint a tisztességgel,
a valóság ismeretével. Ilyen zavarba ejtõ környezetben a
felfelé alázatosak és lefelé gyalázatosak könnyen sokasod-
nak, ez a jelenség pedig különösen veszélyes egy kétharmados többség bir-
tokában kormányzó közösségre.
– Az ellentábor jelöltjétõl kikapni olykor nem szégyen. Okulni kell belõle.
De mit lehet kezdeni ezzel a történettel, amelyben fideszesek vertek
fideszeseket, a végletekig egymásnak feszülve? Ön szerint milyen tanul-
sága van a kiskunfélegyházi választásnak?
– A legjobb forgatókönyv mellett a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készül-
ni. Hibáztam, amikor jóhiszemûen azt feltételeztem, hogy a botrányok nyomán
Kapus el sem fog indulni a választáson, hiszen tudnia kellett, hogy a választók
körében nincs elegendõ támogatója. Megyei segítségre támaszkodva mégis
jelöltette magát. Hibáztam, amikor nem tálaltam ki a botrányait, mert óvtam a
politika presztízsét. Az emberek úgyis azt gondolják, hogy a helyi, megyei
vezetõk törvények felett álló, élõsködõ mihasznák. Ami egyszerûen nem igaz,
kevesek rossz példája azonban mindenkit megbélyegez.
– És milyen tanulságra kellene jutnia a Fidesz elnökségének? Mert a
központ hibásdöntésébõl arra lehet következtetni, hogy a rendszer
rosszul mûködik. Az információs csatornák szennyezettek, a közvetítõ
emberek némelyike alkalmatlan, ráadásul még kíméletlen is az akaratával
szemben fellépõkkel. Olyan fideszeseket sikerült kirugdalni a pártból,
akiket a saját közösségük elismer, bizalmába fogad.
– Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a hatalmas sikereknek a hordaléka
is jókora. A gyõztesek körül mindig megjelenik a siserehad, amely nem
munkára jelentkezik, csak pozícióra és koncra hajt. A három választás után
érdemes lesz átvizsgálni a rendszert, és rendet teremteni.
– Mit tart nagyobb rossznak: ha erõs az ellenzék, vagy ha gyenge? Utóbbi
esetben ugyanis a szervezeten belüli ellentétek erõsödnek fel. A politika
logikája szerint mindig kell az ellenség.
– Nem gondolom, hogy így lenne. Mindig feladatot keresek, nem pedig ellen-
séget.
– Mostanában mire koncentrál?
– Nem sorolnám, mert szétfeszíteném a beszélgetés kereteit.
– Ízelítõt azért adhat.
– Folyamatosan bõvítjük a népfõiskolai hálózatot Lakiteleken és a Kárpát-
medencében egyaránt. Ahogy Makovecz Imre térben, a népfõiskola lélekben is
építi a közösségi tereket. A miniszterelnök úr vagy Lázár János, Balog Zoltán
értik céljainkat, és támogatják õket. Megvásároltuk a szomszéd elhagyott, elga-
zosodott telkét, melyen felújítjuk, termálvízzel tesszük fûthetõvé az üvegháza-
kat, hogy gazdálkodhassunk. Ugyanott kempinget létesítünk. Rendbe hozzuk a
régi épületeket, és tornacsarnokot építünk, ahol nagyobb közösségi ren-
dezvényeknek is helyet tudunk adni. Újabb és újabb kétéves kollégiumokat hir-
detünk meg Kárpát-medencei, diplomás fiatalok számára, akik népfõiskolákat
szerveznek, foglalkoznak a nyugati kapcsolatok építésével éppúgy, mint a
keleti nyitással vagy éppen a latin-amerikai kultúrával. Hamarosan indul a
sportközgazdászokat és szervezõket megszólító Gyarmati Kollégiumunk.
Egyetemi hallgatókkal és oktatókkal közösen helyi értékgyûjtést végzünk a
Hungarikum Bizottságnak. Most épp a Drávaszög és Szlavónia apró falvainak
kincseit tárjuk fel. Kollégiumot szervezünk a magyar vendéglátás formáinak,
hagyományainak felmérésére. És persze az Országgyûlés is munkát ad, nem
is keveset. A beszélgetésünk után indulok Izsákra fogadóórát tartani. Ma éjsza-
ka pedig polgárõrként járom be Lakiteleket és környékét.
– Már megbocsásson, de ez olyan Batman-izû történet. A tisztes polgár
éjjel alakot vált és igazságot oszt... Ne mondja, hogy e nélkül nem válasz-
tanák újra!
– Ne túlozzon, nem errõl van szó. Azért lettem polgárõr, mert a körzeti rendõrök
mellé elkelt a civil szervezõdés is, és bár az elvben mindenki egyetértett, idõ
hiányára hivatkozva alig akartak belépni az egyesületbe. 
Hát beléptem én is, és jó néhányan jöttek utánam.
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Borókai Gábor

Folytatás a köv. oldalon



– Tökéletesen simul bele a környezetébe. Mintha a mai politikából
kiveszne ez a mentalitás. A fiatalok kortársaikkal futják a versenyt, és
elvárják, hogy kiemelkedõ teljesítményükkel õk is vagyont halmozhas-
sanak fel. A környezet azonban szegény. Választó és választott markán-
san elkülönülhet egymástól. Ön szerint mi történik, ha a piaci világ
mértéktelensége a politikai osztályt is eluralja? És mi lesz, ha a fiatalok
azért választják a politikai pályát, mert ott könnyûnek látszik a
meggazdagodás?
– Környezetemben azt tapasztalom, hogy a fiatalok sem csak az anyagi javak-
ban keresik a boldogságot. És azt is, hogy ha kiemelkedõ teljesítménnyel
elérhetõek például az agrártámogatások, akkor a biztosabb megélhetést nyújtó
földmûvelés és az állattenyésztés felé fordulnak, és nem a választók állandó
figyelmének kiszolgáltatott, bizonytalan sikerû politikusi pálya felé. A
népfõiskolai mozgalomnak az is célja, hogy a kormányprogrammal összhang-
ban növelje az elnéptelenedõ kisfalvak, a tanyavilág iránti érdeklõdést, vonzal-
mat, elsõsorban a fiatalok, a családosok körében.
– Amikor 1987 szeptemberében felállította a sátrat, errõl a jövõrõl álmo-
dott? Így képzelte el a rendszerváltás eredményét?
– Nem egészen. Az az új rendszer hideg, számító és idegen lett. A kelleténél
kevesebb benne a közösséget formáló érzelem, több az egyéni érvényesülési
vágy. Pedig a Szentatya pontosan fogalmazta meg, hogy a kommunizmus
bukása nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságára. Mégis sokan ennek az
ellenkezõjét gondolják és képviselik.
– Nem undorodik olykor a törtetéstõl? Például amikor ilyen Kapus-ügy-
ben kell harcolnia?
– Egy ápolónõtõl kérdeztem egyszer, hogy lelkileg és fizikailag hogyan viseli a
gennyes sebek tisztogatását. Azt mondta, hogy a beteget gyógyítani kell, nem
szagolni. Én sem tudom másként biztatni magam.
– Nem tart attól, hogy a szocialisták után a Fideszbõl is kifogy az igény a
plebejus kormányzásra?
– Egyáltalán nem. Erre Orbán Viktort látom garanciának, aki nem veszíti el a
kapcsolatát a magyar valósággal. Ezt a választások eredménye visszaigazolja.
Ne felejtse el, hogy Kiskunfélegyházán mégiscsak fideszes vert fideszest!
– És mi lesz a Nemzeti Fórumba menekült gyõztes fideszesekkel?
– Szövetségesek voltunk, vagyunk, leszünk. A Fideszbe visszalépni akarók
ügyében pedig bölcsességet kívánok a Fidesz vezetõinek.
– És mi történik azokkal, akik kizárták õket?
– A felelõtlenül eltékozolt bizalmat nehéz lesz visszahódítani. Remélem, talál-
nak maguknak bizonyításra alkalmas közösségi munkát.        Borókai Gábor 
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Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások 
jármûvezetõknek és gyalogosoknak

A közlekedésben a téli idõszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a jár-
mûvezetõknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.

A gépjármûveket  – fõleg hosszabb autóút elõtt – ajánlatos alaposan átnézni,
megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az
akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenõrzése. Télen fen-
tiek mellett a gépkocsival történõ közlekedés fontos kelléke a jól mûködõ ablaktörlõ,
a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó folyadék vagy a páramentesítõ.
Az ablaktörlõ gumikat már a tél beállta elõtt érdemes kicserélni, hiszen az
elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenõrizni
kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az
autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni. 

A téli idõszakban gyakran rosszak a látási viszonyok. Korán sötétedik, hosszabb
ideig kell használni a gépjármû világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy
azok megfelelõen mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrab-
ban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési
távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének
kockázata, rossz manõverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.   

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen
általában hosszabb, mint optimális út- és hõmérsékleti viszonyok mellett.
Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan
leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor
lábunkat vegyük le a fékrõl, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk,
amikor az autó már újra a kívánt irányban áll.

Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetés gyakorlását, amely
sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezetõ éles helyzetben is tudni fogja, mit kell
tennie, ha a jármû megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Igazgatóság Bûnmegelõzési
Osztály  Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:
302. Tel:+36 76/513-300/3027

Meghívó

A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 
2014. december 14-én 18 órakor tartandó NYÍLT NAP 

rendezvényre.
A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

LEADER pályázatán „Rendezvénytér kialakítása a Petõfi Sándor
mûvelõdési házban“ céljára elnyert támogatási összegbõl megvalósult

eredmények, fejlesztések, beruházások bemutatása mellett a mûvelõdési
ház színjátszó csoportjának fergeteges, vidám mûsora is színpadra kerül.

Program: Varga Zoltán, a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület elnöke köszönti a résztvevõket
A Lakiteleki Színjátszó kör elõadása

Az elõadás után a nyílt nap keretében a nézõket színpadbejárásra invitáljuk a
kulisszák mögé, ahol a fellépõkkel együtt tekinthetik át a pályázat segítségével

megvalósult fejlesztéseket, eredményeket.


