
2015. február – március
Ára: 150 Ft

A L A P Í T O T T A :  L E Z S Á K  S Á N D O R , 19 8 9 - B E N

LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVII. évfolyam 2. szám
Február – Böjt elõ –  JÉGBONTÓ hava

Március – Böjt máshava – KIKELET hava

„Minden életkornak megvan a maga szép sége, csak észere kell azt vennünk.“

Wass Albert: Üzenet a nagyvilágon szét-
szórt magyarokhoz – 1993. május

A MAGYAR NEMZET 
hét parancsolata:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istene-
det, teljes szívedbõl, minden erõdbõl és rajta
kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj!
A pénz mindössze eszköz, nem istenség.

Érdek-imádat, ön-imádat, hamis utakra
vezet embert és nemzetet egyaránt.

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb
ajándékát, meg ne tagadd soha! Õrizd,
ápold, add át fiaidnak, mert csak addig
marad rajtatok az Úr szeme, míg e
nemzethez hívek maradtok.

Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s
elvész nyom nélkül a népek tengerében.

3. De ne gyûlöld azt, aki más nemzethez tar-
tozik. A gyûlölet méreg, mely megmérgezi az
elmét, és gyûlöletet terem. Rokonod minden
isten-fia ember, bármilyen nyelvet beszéljen is.

4. Szeress minden magyart, mert test-
véred õ: nemzeted fia. Segítsd és támo-
gasd, mert közös hazát adott nektek az Úr.
Ki testvére ellen fordul vagy megcsalja azt:
önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét
gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik.

Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nem-

zeted jussát, igazát védeni kötelesség. Csak
úgy lesztek erõsek, ha megvéditek egymást.
Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz!
Ezek azok az emberi értékek, melyeken
nemzeteknek, országoknak épülniök kell.
Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba
vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A
felelõtlen ember homokra épít, amit
elfúj a szél és elmos az esõ.

A becsületesség olyan, mint a sziklakõ:
kemény és maradandó. Bár úgy tûnik ma,
mintha csak a hamisak, gazok és gono-
szok számára gyümölcsözne az élet; ne
irigyeld õket! Összeomlik alattuk a
csalásra épült világ. A jövendõ az igaza-
ké. Haladj csak bátran a becsület és tisz-
tesség útján, a jövendõ az igazakkal van.

7. Legyetek bátrak és hûségesek egymás-
hoz és a magyar nemzethez, mert az Úr
szereti a bátrakat és a hûségeseket, s meg-
segíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

Õrizzétek szívetekben ezeket a parancso-
latokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!

Idõszerû Ige Böjtben
„Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az erõtlenek

gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk.
Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, még pedig
annak javára, épülésére.“

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták
meg, hogy az írásokból türelmet és vígasztalást merítve
reménykedjünk. A türelem és vígasztalás Istene pedig
maga adja nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen
köztetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel,
egy szájjal dicsõítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus
Istenét, és Atyját.“            (Róma 15, 1-6) 

„Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!“

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT
AZ 1848-AS FORRADALOM

167. ÉVFORDULÓJÁN!

A  k ö z s é gi  m e g e m l é ke z é s  a  
T E M P LO M  T É R I  K O P JA F Á N Á L

m á r c i u s  15 - é n,  va s á r n ap  
10  ó r a ko r  ke z d õ d i k .

Ünnepi  beszédet  mond 
PAP GÁBOR mûvészet tör ténész.

Tiszte l je  meg je len lé tével  Ön is  
a  nemzet i  ünnepünket!

Fájó szívvel tudatjuk,

hogy  

2015. február 21-én

elhunyt 

Dr. Kalocsa Zoltán
háziorvosunk.

Több évtizede gyógyította a Doktor Úr –
Lakitelek lakosságát közel huszonöt esz-
tendõn át  a 2. sz. rendelõben,  melyhez a kül-
területen lakók is tartoztak.  Kitûnõ orvosnak,
nagyon jó diagnosztának ismerte mindenki.
Tisztelték a betegei a jóságáért, a lelkiis-
meretességéért és az emberségéért. Mindig
nyugodt volt, ezzel sokat segített  a páciensek
gyógyulásában. 

Igen gyakran helyettesített a másik
körzetben is, vagy ügyeletes orvosként
találkozott a településünk többi lakójával.
Szerettük, tiszteltük õt! 

A legvégsõkig dolgozott! Túl a hetedik x-en
is a mások egészsége volt a fontosabb. Ám
a saját betegségét nem tudta gyógyítani!

Áldozatos háziorvosi munkájáért, hivatás-
tudatáért, a betegekkel szemben tanúsí-
tott emberségéért, a helyi közéletben vál-
lalt tevékenysége elismeréseként „BÁCS-
KISKUN MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
DÍJ”-jal tüntették ki 2014-ben. Lakiteleken
Közegészségügyi és Szociális Díjat
2004-ben kapott. Két cikluson át önkor-
mányzati képviselõ és Lakitelek alpolgár-
mestere volt.

Kalocsa doktor nemcsak orvos volt, hanem
kitûnõ sportember is! Az õ kezdeménye-
zésére és kétkezi munkájával jött létre a
helyi teniszpálya a focipálya tövében.  

Családján kívül gyászolja az egész falu
Kalocsa doktort. Emlékét a szívünkbe zártuk
és megõrizzük.

Isten Önnel! Nyugodjék békében. Czinege Edit

Kedves Olvasók! Kalocsa doktort a hamvasz-
tást követõen a nagykõrösi családi sírbolt-
ban helyezik örök nyugalomra. 
Ennek idõpontjáról még nincs tudomásunk! 



Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

LAKITELEKI    ÚJSÁG 2015  február – március2. oldal

„LABOR“, azaz a VÉRVÉTEL
NAPJA: KEDD, fél 7-tõl fél10-ig 

Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hír-

portálja!

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

Lakitelek, Széchenyi krt. 4.

Tel.: 06-20/361-93-30

e-mail: 

Hétfõtõl péntekig 16:30-18:00 között fogadom
a betegeket és gazdáikat.

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
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A háziorvosi rendelésben
MÁRCIUSBAN ISMÉT

VÁLTOZÁS lesz!

Március 2-tõl (hétfõ) a rendelés ismétel-
ten külön rendelõkben történik:

Dr. Rácz Péter Dr. Kalocsa Zoltán
rendelõje                     rendelõje

Hétfõ:     730 – 12        10 – 12
Kedd:     13  – 1630             11 – 13
Szerda:   730 – 12        14 – 16
Csütörtök:13  – 1530             11 – 13
Péntek:   730 – 12        14 – 16

Kalocsa doktor betegeit felváltva fogadja
Rácz dr. (K-Cs) és Szûcs dr. (H, SZe, P).

***
Felhívjuk a betegek figyelmét, hogy Kalocsa
doktor rendelõjében Mariann a rendelés
megkezdése elõtt már 2 órával ott lesz.
Ezen idõszak alatt  azoknak kellene jönniük,
akik csak receptet akarnak íratni, és nem kell,
hogy orvosi vizsgálaton részt vegyenek. A
rendelési idõ alatt csak azoknak kel-
lene jönni, akiket kell, hogy lásson a
doktor is.

A praxis dolgozói

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 
ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr): 06-20/539-58-99
Rendõrség – Tkécske Ügyelet: 06- 20/539-84-89
Felföldi Zoltán (p.õr elnök): 06-70/62-100-63 
Kiss Nándor (tûzoltóparancsnok): 06-70/977-05-86

EMLÉKEZÉS

VÁRADI MÁRTA 
volt lakiteleki lakosra és
kislányára, Zsanettre,

akik már 11 éve
nincsenek közöttünk. 

Szeretõ családja

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun
Megyei Egyesülete Közhasznú
Szervezet
6000 Kecskemét, Bem utca 14/.B
E-mail:  mkbkme@freemail.hu
Tel: 06-20/429-79-90

MEGHÍVÓ

Kedves Lakitelki mozgáskorlátozottak!

Szeretettel meghívjuk, 2015.március 6-án
15 órára lakiteleki kultúrház klubtermébe a
Lakitelek Önkormányzata és Mozgáskor-
látozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
nevében a helyi mozgáskorlátozottak
tisztújító, gyûlésére. 

Közös célunk, egy jól mûködõ csoport
létrehozása, csoporttitkár és tiszt-
ségviselõk választása. (Mivel a jelenlegi
titkár lemondott.)

Tájékoztatás az Egyesület 2015 év tervérõl,
programjairól, munkalehetõségrõl. 

Segítségnyújtás az Önkormányzat és az
Egyesület részérõl.

Hanó Mihály  
az Egyesület elnöke

ANYAKÖNYVI
hírek

MEGEMLÉKEZÉS

Kökény István
halálának 5.,

Kökény Istvánné 
Csúz Ilona

10. évfordulójára emlékezik a családja

„Bár múlnak az évek,hogy nem vagytok velünk,
ám szívünkben tovább éltek,mert bárhová nézünk,

csak rátok emlékezünk!“

Köszönjük Lakitelek újszülött IKREIT: 
Szijj Lilit és  Szijj Csengét! 

Gratulálunk az édesanyának, 
Kecskés Zsuzsannának, 
valamint az édesapának, 

Szijj Gábornak
és a család minden tagjának.

Legyenek egészségesek, boldogok!

A Családsegítõ szolgálat hírei:
Hiányszakmák listája:

ezekkel  a  végzet tségekkel  lehet  a
leggyorsabban á l lás t  ta lá ln i.

Közzétették a 2015/2016-os tanév hiányszakmáknak a
listáját! Azok a diákok, akik ilyen szakmát tanulnak,
tanulmányi ösztöndíjat kapnak.
Nyilvánosságra hozták a 2015/2016-os tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntést, amely a szakképzõ iskolákban,
illetve a szakközépiskolákban oktatható szakmákat, illetve a
hiányszakmák listáját tartalmazza. Az ilyen szakmát tanuló
diákok szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosultak akkor,
ha nappali rendszerû képzésben tanulnak, és az elsõ szak-
képesítésüket szerzik meg. 2016-tól teljesen átalakul a szak-
iskolai és szakközépiskolai képzés.
„Az, hogy kaptok-e ösztöndíjat, nem függ a jövedelmi
helyzettõl. Akkor viszont nem jár a támogatás, ha az elõzõ
félévben 2,51-es átlagnál rosszabb eredményt értetek el,
évet ismételtek, ha az igazolatlan óráitok száma a tanévben
meghaladta a tízet, illetve fegyelmi büntetés esetén.“
Megyei szakképesítések: Bács-Kiskun megye
ács, asztalos, épület- és szerkezetlakatos, finommechanikai
mûszerész, gazda, gépi forgácsoló, hegesztõ, kõmûves és
hidegburkoló, nõi szabó, szerszámkészítõ, szociális gondo-
zó és ápoló, mezõgazdasági gépész.           Eduline, 2015.02.19.

Lakitelek Önkormányzat Képviselõ-testülete  2015. febr. 19-i
ülésén elfogadta „A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 35/2013. (XII.20) rendelet“ módosítását,
melynek szövege olvasható az önkormányzat honlapján!

A „Hálózat a közösségért“ áramdíj fizetést segítõ prog-
ram 2015-ben is igénybe vehetõ!

A LAKITELEKI ÖNKÉNTES SEGÍTÕK EGYESÜLETE face-
book oldalán igyekszem lehetõség szerint a legfrissebb
híreket megosztani, melyek a szociális területet érintik.

Sóth Sándor családsegítõ
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– Igazgató Úr a  negyedik  önkormányzati
ciklust kezdte meg õsszel, s a harmadik pol-
gármesterrel dolgozik képviselõként. Most
kapott elõször „megbélyegzõ“ titulust, a
„négyek“ tagja lett. Mit szól hozzá?

– Köszönöm szépen mindazok bizalmát, akik
az októberi választásokon ránk és az általunk
képviselt irányra adták szavazatukat. Sajnálom,

hogy a választáson való részvétel kevéssel volt csak 40% feletti. Az indulók-
nak nem sikerült megértetniük a választásra jogosultak többségével, hogy a
felelõsség közös, a legrosszabb döntés az otthon maradás. 

Két olyan ciklusban is képviselõ lehettem, amikor még 12 fõs testület
irányította a községet. Volt, hogy Harmatos Áronné igazgató asszonnyal és
Szûcs Pál mester úrral hárman alkottunk „frakciót“. Persze nem hívtuk
annak, nem is mûködött frakcióként ez a kör, de nagyon szomorú volt meg-
tapasztalni, hogy rendre kisebbségben maradtunk döntéshozatalok alkal-
mával fontos ügyekben. Természetesen meg sem fordult a fejünkben, hogy
megkérdõjelezzük a többségi döntés jogszerûségét, a választáson
kialakult arányt a testületben. Ezzel kellett együtt élni. Akkor nem hívtak
bennünket hármaknak. A címkézésnek nem látom értelmét a helyi poli-
tikában. Persze vannak visegrádi négyek, aztán ötök is az orosz
zenetörténetben, vagy hatok a francia zeneirodalomban, de ez Lakitelek. 

– Saját képviselõségemre emlékezve már az elsõ ülésen olyan
pörgéssel jöttek a feladatok, hogy csak kapkodtam a fejem. Most
kívülrõl azt látom, hogy három hónap igen kemény csatározással telt
el. Nem nyomasztó így a munkavégzés?

– Lovászy Károlynak, a két háború közti idõszak költõjének, akinek ver-
seit gyakran megzenésítették a kabarék számára, van egy szállóigévé vált
sora: „Anyám, én nem ilyen lovat akartam!“ Természetesen idõ kell ahhoz,
hogy egy testület gördülékenyen végezze a munkát. Vannak olyanok,
akiknek ez az elsõ ciklusuk az önkormányzati munkában, s vannak
olyanok, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek. A hozzáálláson ez
egyáltalán nem látszik. Legjobb tudása szerint szeretne tenni minde-
gyikünk Lakitelek javáért. A nehézségek ellenére a legelsõ üléstõl kezdve
a döntések legnagyobb része egyhangú volt, ahogyan azt a jegyzõkönyvek
is bizonyítják. Nagyon fontos szerepe van ebben az alapos bizottsági
munkának, a háttérben zajló egyeztetéseknek. Ezek nem látványosak,
ilyenkor nem vagyunk szem elõtt. Az interneten kritikusan megszólalók
nem látnak bele ezekbe a beszélgetésekbe. Ha tudnának róluk, talán
másként fogalmaznának.

– A választók azt szeretnék, ha az õ érdekükben végeznék a képviselõk
a feladatokat. Mi az, amit kiemelne e három hónap eredményeként?

A legutóbbi testületi ülés anyaga mintegy kétszáz oldalt tett ki. Most
fogadtuk el Lakitelek 2015. évi költségvetését. Az ülést két rendkívüli és két
bizottsági egyeztetés elõzte meg. Legalább 25 órán át kerestük a legjobb
megoldásokat, s ezt követte a rendes önkormányzati tanácskozás. A jelen-
lévõ mintegy negyven érdeklõdõ is tapasztalhatta, hogy a testület tagjai
mennyire hajlottak a megegyezésre. A 39 elõterjesztés közül kettõ elfo-
gadásakor volt csak 1-1 tartózkodás, a többi döntést egyhangúlag szavaz-
tuk meg. 

– Megszületett a község elsõ babája 2015-ben, s nem tudja a
lakosság, beindul-e a babakötvény. Pici csepp a tengerben ez a gyer-
meket vállaló családok segítségére, mégis szívet melengetõ gesztus.

–A babakötvény bevezetése választási célunk volt. Arra törekszünk,
hogy ezzel együtt minden választási ígéretünket megvalósítsuk. Lakitelek
népessége évek óta alig változik. 2012-ben a kiemelkedõ születésszám
örömére elnyertük a „Királykisasszonyok és királyfiak otthona“ kitün-
tetõ címet. Ennek ellenére szomorúan tapasztaljuk, hogy esztendõrõl esz-

tendõre kevesebben születnek, mint ahányan meghalnak. A beköltözõk
nagy száma viszont azt mutatja, hogy vonzó település vagyunk a térség-
ben. Bizonyosan nem a babakötvény teszi még vonzóbbá Lakiteleket, de
ezzel is szeretnénk megmutatni, hogy mekkora kincsnek tartunk minden
kisgyermeket. 

Arra kérem az apróságok szüleit, keressék meg az önkormányzat igaz-
gatási csoportját, és ott igényeljék a babakötvényt. A pénzösszeget csak az
ifjú felnõtt 18. életévének betöltésekor lehet felvenni, addig a szülõk által
befizetett megtakarításokkal együtt gyarapodik. Fontos kitétel az is, hogy
csak akkor veheti fel a támogatott, ha 18 évesen is lakiteleki lakos lesz.

– Megjelent a minap egy szórólap a lakossági postaládákban, mely
igen érdekes következtetésekre adott egyeseknek okot! Az elsõ és
legbizarrabb, hogy áprilisban új választás lesz.  Sehogy sem tudtam
kiolvasni ezt belõle, akárhogyan is próbáltam. Elmondaná Képviselõ
Úr, hogyan is kell értelmezni ezt a „körlevelet“?

– Mire a Lakiteleki Újság legfrissebb száma az olvasókhoz kerül,
bizonyosan mindenki tudja már a községben, hogy a kommunális adót az
önkormányzat a felére szállította le 2015-ben. Bizonyos vagyok abban, hogy
a döntéshez hozzájárult ez a felhívás is. 

A szórólapok kihordása közben többen értetlenkedtek, hogy ez nem a mi
választási ígéretünk volt, sõt azt is mondták, hogy a novemberi ülésen pont
az ellenkezõjérõl szavaztunk. Érdemes visszakeresni a jegyzõkönyvben,
hogy mi hangzott el az ülésen. Madari Andor és Dombi Sándor is arra hívta
fel a figyelmet: támogatjuk az adócsökkentést, de januárban térjünk vissza
a kérdésre. A 2015. évi költségvetés tárgyalásakor, a számok ismeretében
tudunk felelõs döntést hozni a csökkentés nagyságáról. Azon lepõdtünk
meg, hogy sem a januári önkormányzati ülésre, sem a költségvetési
elõzetes tárgyalásokra nem készült polgármesteri elõterjesztés a kom-
munális adó csökkentésérõl. Ezért is akartuk felhívni a figyelmet a döntés
fontosságára. Természetesen nem lehetett volna szó adómérséklésrõl az
elõzõ ciklus felelõs, a község fizetési mérlegének egyensúlyát szem elõtt
tartó politikája nélkül. Azóta sokan szólítottak meg bennünket azzal, milyen
jólesik nekik a döntés. 

– A lap hátulján a távolabbi célokat és feladatokat is felsorolják.
Jórészt olyanokat, amit az elõzõ testület elindított, megterveztetett,
megpályáztatott, megszavazott. Nem érzi úgy, hogy nyitott kapukat
döngetnek?

– Semmiképpen. Az önkormányzat képviselõi nem egyetlen esztendõre
terveznek, nem csak néhány hónap céljait kell hogy megfogalmazzák.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az öt esztendõre szóló világos, meg-
valósítható, a községet gyarapító program készüljön. Ennek számunkra
nagyon fontos, a fejlõdés üzenetét mutató pontjait vetítettük elõre. A leírtak
megvalósítását már 2015-ben megkezdjük. A felsorolást természetesen
örömmel bõvítjük. Ennek érdekében szeretnénk megszólítani minden a
község fejlõdését szívén viselõ lakost.

– Úgy hallottam, hogy Dávid Orsolya nem jön vissza mégsem a
mûvelõdési házba dolgozni, más munkahelyet választ. Mi lesz a
mûvelõdési ház sorsa? Lesz kiírva új pályázat?

– Bizottsági ülésen és önkormányzati ülésen is téma volt a mûvelõdési
ház 2014. évi beszámolója. Örömmel állapítottuk meg, mennyi program
szervezõdött, milyen sok öntevékeny közösség tekinti otthonának a
megújult épületet. Belicza András nem vezetõi beosztásban, hanem prog-
ramszervezõként dolgozik itt, de bármelyik igazgatónak becsületére vált
volna az a munka, amelyet Szabados Zoltánnal és Gulyás Gézával együtt
végzett. Magasra tette a mércét. Szerzõdése egy hónap múlva jár le.
Nagyon örülnék, ha továbbra is számíthatnánk kezdeményezõ
képességére, munkájára. 

Folyt. a köv. oldalon

Beszélgetés Olajos István képviselõvel
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A legegyszerûbb megoldás az õ szerzõdésének meghosszabbítása
lenne. Más esetben bizonyára pályázat kiírásáról születik döntés.

– Megpályáztatták az Idõsek Otthona vezetõi tisztségét is. Van-e
már jelentkezõ? 

– Lapzárta után, február 23-án tart rendkívüli ülést a humán bizottság
majd az önkormányzat, hogy meghallgassa a jelentkezõket és döntést hoz-
zon. Tigyi Istvánné, Julika egy veszteségesen mûködõ intézményt újított
meg szakmailag és bõvített pályázatok útján. Az idõsek körében nagyon
vonzó lett a nappali ellátás, sokan szeretnének bekerülni a gondozottak
közé. Következetes, munkatársaitól nagy odafigyelést követelõ, munkáját
nagyon jól végzõ vezetõtõl köszönünk el. Boldog nyugdíjas éveket kívá-
nunk néki családja körében! A következõ lapszámban talán már utóda is
bemutatkozhat.

– Van-e új jegyzõje Lakiteleknek?
– A bizottsági üléseken már bemutatkozott, a múlt heti önkormányzati

ülésen pedig a törvényességet felügyelte Lakitelek új aljegyzõje, a tisza-
alpári Dr. Pethõ Anada Zsuzsa. Akkor kaptunk tájékoztatást arról is, hogy
Dr. Tóth-Péli Emõke Kiskunmajsa jegyzõjeként folytatja pályafutását, így a
jegyzõi állásra pályázatot írnak ki. 

– Ma, amikor az oktatásirányítás nem tartozik a helyi önkormányza-
tokhoz (a mûködtetés viszont igen!), kisebb a felelõsség az iskoláért
a képviselõi munkában?

– A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. január 1-jétõl vette át
az önkormányzati iskolák irányítását. Épületük kétsaroknyira van a pesti
rakparttól. Két év alatt sok víz lefolyt a Dunán. Sokat beszélgettünk szûkebb
és tágabb körben is a változásokról. Szerencsésebb lett volna, ha a KLIK
csak azokat az iskolákat veszi át, amelyeknél a fenntartó önkormányzatok
nem tudták a megfelelõ mûködési feltételeket biztosítani. A Tisza menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás szakmai és gazdálkodási szem-
pontból is jól mûködött. Dologi kiadásokkal és bérekkel együtt 520 milliós
költségvetésünk volt. Ezt osztottuk be vezetõtársaimmal, az önkormányza-
tok szakembereivel. Ehhez képest jelenleg intézményvezetõként önállóan
semmilyen gazdasági döntést nem hozhatok, s nincs is költségvetés, ami
felett rendelkezhetnék. 

A felelõsség ennek ellenére semmivel nem csökkent. Kevés az olyan
lakiteleki polgár, aki valamilyen módon ne került volna kapcsolatba eddig,
vagy ne kerülne kapcsolatba ezután az iskolával. Mindannyiunk érdeke,
hogy minõségi nevelés és oktatás folyjon az intézményben 21. századi
körülmények között.. Az elmúlt években közel félmilliárd forintnyi az a
beruházás, amely a tartalmi munka és az épületek megújítását segítette. A
pályázatok megírásában, lebonyolításában nagy feladat hárult az önkor-
mányzatra is. Mindig éreztük támogatását. 

Lakitelek a Tiszakécskei Tankerület települése. A tankerületnek jelenleg
nincs saját igazgatója, a Kecskeméti Tankerület vezetõje, Györgyiné Dr.
Koncz Judit látja el ezt a feladatot is. A bonyolult jogszabályi környezetben
közösen próbálunk megoldást találni a nyugdíjba vagy szülési szabadsá-
gra menõ kollégák pótlására, a gyermekek versenyekre való eljuttatására,
pályázatok lebonyolítására, a napi mûködés nehézségeire. Mindez sok idõt
vesz igénybe, jóval többet, mint amikor csak az önkormányzatokkal kellett
egyeztetnünk. A kécskei és a kecskeméti kollégák is a megoldásokat kere-
sik, amiben csak tudnak segítségünkre vannak. 

Országosan is párját ritkítja az a lehetõség, hogy 3-4-5. évfolyamokra járó
diákjaink órarendbe illesztve, külön térítési díj nélkül tanulhatnak úszni és
lovagolni. A tárgyi feltételek megteremtésében az önkormányzatnak és a
Népfõiskolának vannak elévülhetetlen érdemei, az oktatók bérét, a szállítás költ-
ségeit nagyrészt a tankerület, az állam biztosítja. Ebben a témában is rengeteg
egyeztetésre volt szükség, de minden oldalról megkaptuk a támogatást.

– Hogy mûködik az iskolában a napelem, az új fûtési, illetve a
„zöldített“ vízrendszer?

– Kiválóan. A napelemek karbantartási és javítási munkák nélkül teszik a
dolgukat. Amint pirkadni kezd, már áramot termelnek, és azt a hálózatba

táplálják. Ezt mérõóra rögzíti. A mûszer méri azt is, hogy világításra,
vízmelegítésre mi mennyi áramot fogyasztunk. Év végén a kettõ külön-
bözetét kell téríteni. Legutóbbi információim szerint az óvoda és az iskola
teljes áramfogyasztása egész esztendõre mindössze annyiba került a
községnek, mint egy nagyobb családi ház egyhavi villanyszámlája. 

A fûtési rendszer több fejtörést okozott. Ki kell tapasztalni mûködését. Az
aprítékos kazán behúzó csigája többször elakadt. Egyik üzemzavar sem
fenyegetett megfázással senkit, olyan nem volt, hogy ne tudtunk volna
fûteni. A szigetelés is sokat segít a megfelelõ hõmérséklet megtartásában.
Ez az elsõ tél az új rendszerrel, hosszú ideig tartó nagy fagyban nem is
tudtuk még kipróbálni. A gázrendszerrõl leváltunk, a mérõórát leszerelték.
Bizonyos vagyok abban, hogy a fûtési költség töredéke lesz ebben a sze-
zonban a korábbinak.

A szelektív hulladékgyûjtés és a szürkevíz hálózat legfontosabb célja és
eredménye a gyermekek és a családok szemléletének formálása.
Rengeteget beszéltünk arról, hogy a jövõ egyik kulcsa, újra tudjuk-e
hasznosítani az elképesztõ mennyiségû magunk termelte hulladékot,
marad-e elegendõ ivóvizünk, meg tudjuk-e õrizni a világot unokáinknak.
Bízom benne, nem hiába. Kicsit furcsa persze, hogy az iskolában második
éve ötfelé válogatjuk a hulladékot, az otthoni szemetesekben pedig csak
kétfelé kell. 

– Népszerû a mûvészeti oktatás a lakiteleki iskolában, sok
említésre méltó esemény is történt.

– Lakiteleken és Nyárlõrincen összesen 171 gyermek tanul zenét, vesz
részt grafika foglalkozásokon. Néptáncosaink száma mintegy száz.
Országos szinten is kiemelkedõ arány ez, büszkék is vagyunk rá.
Karácsony elõtt gyönyörû gálaesten mutatták be tudásukat citerásaink és
táncosaink, a zeneiskolás diákok külön koncerten is felléptek az ünnepek
elõtt. Több gyermek a felnõttekkel együtt játszik a tûzoltózenekarban. A
grafikások kézmûves remekei az iskola tárlóit díszítik. Reményeink szerint
a következõ tanévben elindíthatjuk a gitár tanszakot is. A zene, a néptánc,
a mûvészetek a személyiségformálás pótolhatatlan eszközei. Óriási ered-
mény, hogy nem kell más településre utaznia annak, aki zongorázni,
hegedülni, citerázni, furulyázni, fuvolázni, kürtölni, trombitálni tanulna. 

– Mi az, ami a felújítások után még hiányzik az iskolaépületben?
Mivel lenne elégedett?

– Vannak sürgetõbb feladatok és vannak álmok mindannyiunk fejében. Az
iskola belsõ villamoshálózata elöregedett, annak felújítása idõszerû lenne.
Hamarosan elsõseink iskolába hívják az óvodásokat. A Gergely-járáson
derül ki, hány elsõsre számíthatunk. Jó lenne ismét három osztályt indítani,
erre viszont nincsen elegendõ tantermünk. Nem tartom szerencsésnek,
hogy más évfolyamokon osztályösszevonásra kerüljön sor. Ötletként
felmerült a Lévai iskola szolgálati lakásának átalakítása tantermi célokra.
Esztendõk óta szeretnénk megújítani szemléltetõ eszközeinket. Nagy szük-
ség van arra, hogy a diákok tapasztalati úton szerezzenek ismereteket. 

Ami az álmokat illeti: boldogok lennénk, ha tornacsarnokot építhetnénk.
A heti 5 testnevelés óra miatt óriási a zsúfoltság, van hogy három osztály-
nak is egyszerre kellene tornáznia a nem erre méretezett teremben. 

Régi vágyunk egy aula is. Ha az emeletes iskola fõépülete és a tor-
naterem közti U-alakú udvarrészt befedhetnénk, remek közösségi tér
alakulna ki. Akkor oda hozhatnánk az ebédlõt is, nem kellene délben ván-
dorolni a gyermekeknek. A lapos tetõs részekre újabb szintet is húzhat-
nánk. Ide kerülnének a mûvészeti oktatás próbatermei, de osztálytermek is
kialakíthatók lennének. 

Néhány éve talán legyintettünk volna, ha valaki napelemekrõl, szürkevíz
hasznosításról beszél az iskolában. Ezek már mûködnek. Talán mostani
álmaink is megvalósulnak.

– Úgy legyen! Minden téren valósuljanak meg az álmok, az
elképzelések, a fejlesztések, melyek Lakitelek érdekét szolgálják.
Folytatjuk az üléseket követõen a beszélgetést. Köszönöm!
Jó munkát mindnyájuknak!                                                   Czinege Edit
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Lakitelek Önkormányzat Képviselõ-testülete az
elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi határoza-
tot hozta a szemétszállatási díj tárgyában:
A települési vegyes szilárd huladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás díjat az alábbiak szerint állapítja meg:

w 80 literes gyûjtõedényzet esetében, bruttó 3.405,-
Ft/negyedév
w 110 literes gyûjtõedényzet esetében, bruttó 4.685,-
Ft/negyedév
w 60 literes gyûjtöedényzet egyedül élõ igazolt esetében,
2.555,- Ft/negyedév
w 80 literes logóval jelzett zsák (többlet mennyiség
kezelésére) bruttó 275,-Ft/db
w 110 literes zöld hulladék kezelésére logóval jelzett zsák
bruttó 390,-Ft/db

A település érdeke…

Számtalanszor hallottam az elmúlt idõszak-
ban ezt a mondatot Lakitelek egyes polgáraitól,
ettõl hangos az internetes oldalak többsége. 

Mi a településünk érdeke?
Véleményem szerint a jobbító szándék, az

elvégzett munka, egymás tisztelete, a közéleti
dolgaink rendben tartása, a falu fejlõdése. Ez
lehet az érdek, amely mentén haladnunk kell.
Értéket kell teremtenünk, a meglévõket
megõriznünk és továbbadnunk. Ez a fela-
datunk, akár magánemberként vagy önkor-
mányzati képviselõként élünk itt. 

Ez mindannyiunk és a település érdeke.
Az iskola, az óvoda, a bölcsõde feladata a

gyermekek egészséges nevelése, oktatása,
felkészítésük az életre. Ezen a téren a
lehetõségeink és az adottságaink véleményem
szerint kitûnõek. 

A gondozási központ olyan feladatokat lát el,
amelyekre megoldásokat nem is találtunk még
néhány éve a településen. Személyesen vet-
tem részt a tanyagondnoki szolgálattal kapcso-
latos fórumon, ahol a külterületen élõk nagy
szeretettel beszéltek azokról a munkatársakról,
akik szinte naponta rendelkezésükre állnak, ha
segítségre van szükségük. Bevásárolnak,
gyógyszereket váltanak ki vagy a személyszál-
lításban mûködnek közre. 

A civil szervezetek és a mûvészeti csopor-
tok jelenléte olyan komoly összekovácsoló
erõ, amelynek tagjai számíthatnak egymásra,
közösséget alkotnak és energiáikat, jobbító
szándékukat a rendezvényeken, klubesteken
a köz javára fordítják. A gyermekeink táncol-
hatnak, hangszeres zenét tanulhatnak,
kipróbálhatják a színjátszást, ingyen lovagol-
hatnak és úszhatnak, valamint játszóterek
várják õket a faluban.

Ezek mûködése  és mûködtetése, a felada-
tok ellátása mind a település érdeke.

A színvonalas szórakozás, a sportolási
lehetõségek, a kulturális programok, az
utcáink, parkjaink, a Tõserdõnk megõrzése,
fejlesztése egyaránt a település érdeke.

Hosszasan lehetne még sorolni azt, amiért
tehetünk, dolgozhatunk és élhetünk Lakiteleken.

Az interneten zajló fokozott érzelmekrõl
tanúskodó kommentelés, a valótlanságok
lebegtetése, a „rögtön ítélõ bíróság“ tagjainak
tárgyilagos ismeretektõl mentes kinyilatkoz-
tatásai… Esetenként nyomdafestéket nem
tûrõ stílusban, mérlegelés nélkül támadó és
„…mert ez a település érdeke …“
szóösszetételt használó szakértõk… 

Ez nem Lakitelek érdeke… talán valaki
másé.                                     Belicza András

Újévi koncert a Lakiteleki
Tûzoltózenekarral

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Tûzoltó-zenekara nagy sikerû újévi koncertet
adott január 10-én este, melynek helyszíne a
lakiteleki Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház volt.

Mint köztudott, a Lakiteleki Tûzoltózenekar
2012-ben alakult meg, Lakiteleken élõ fiatal
muzsikusokból, a zeneiskola növendékeibõl és
a környezõ települések zenészeibõl. A zenekar
karnagya Szõke Ferenc. 

Az újévi koncerten a társulat vendég-
muzsikusaként Leiz Gábor tû. õrnagy, a
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tûzoltó-paranc-
snokság parancsnoka is színpadra lépett,
valamint a nagy sikerû SmokeontheWater c.
klasszikus rocknótábanCsonka Zoltán, a
MilagroSantanaTribute zenekar gitárosa is a
húrok közé csapott.

A megalakulás óta a zenekar számos
eseményen és rendezvényen vett részt, szí-
nesítve ezzel Lakitelek és környéke kulturális
életét. Mára rendszeres szereplõi lakiteleki és
távolabbi települések rendezvényeinek, fesz-
tiváljainak, falunapjainak. Az együttes külföldi
fellépéssel is büszkélkedhet, hiszen a múlt
évben a szerbiai Bajmokon muzsikáltak az
ottani közönségnek a Bajmoki Önkéntes
Tûzoltó Egyesület fennállásának 120. évforduló-
ja alkalmából megrendezett ünnepségen.

A muzsikusok folyamatosan, szorgalmasan
gyakorolnak. Munkájuknak szépen lassan
megérett a gyümölcse, ugyanis 2014. április 12-
én a demecseri országos fúvószenekari
minõsítésen a Szórakoztató Zene kategóriában
EZÜST minõsítést nyertek. Ez azért nagy
fegyvertény, mert az együttes csak két éve
mûködik, és olyan zenekarokkal kellett
versenyezniük, amelyek már legalább 10-15-20
éve zenélnek együtt.

A zenekar újévi gáláján vezetõi szinten
képviseltette magát a megyei katasztró-
favédelem. Jelen volt Gyapjas János tû. alezre-
des, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgató-helyettese, valamint
Marozsi András tû. alezredes, a Kecskeméti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje is.

A gálamûsort megtisztelte jelenlétével Tóth
János, Tiszakécske polgármestere, Káré Gábor,
Tiszaug polgármestere, Szabó Gellért,
Szentkirály polgármestere, dr. Vancsura István,
Tiszaalpár polgármestere és Kovács Imre,
Kunszállás polgármestere.                       B.B.

Felére csökkent a 
kommunális adó!

A képviselõ-testület február 19-i ülésén egy-
hangú szavazással úgy döntött, hogy 2015-
ben 50%-kal csökken a kommunális adó
mértéke! Az eddigi 17.000 Ft helyett 8.500 Ft
összegû lesz ez a közteher.

A napirend tárgyalásánál Madari Andor
alpolgármester felelevenítette a novemberi
képviselõ-testületi ülésen elhangzottakat:
novemberben szintén napirenden volt a
csökkentés kérdése, amiben egyet is értettek
a képviselõk, akkor viszont nem született
döntés, mivel még nem voltak ismertek a
csökkentés 2015. évi költségvetésre gyako-
rolt hatásai. A csökkentésnek megfelelõ
összeget most februárban sikerült beépíteni
az ez évi költségvetésbe.

A csökkentést a képviselõ-testület vala-
mennyi tagja, egyhangú 7 igennel
megszavazta.

Az ülést követõen Dombi Sándor, a
pénzügyi bizottság elnöke kérdésünkre a
következõ tájékoztatást adta:

– A Polgármesteri Hivatal a lakosságnak
már kiküldte a kommunális adóról szóló
csekkeket. Ebben a helyzetben a lakosság a
következõket teheti. Aki még nem fizette be a
kommunális adót, ne csináljon semmit, mivel
új csekket fog kapni a kisebb összeggel. Aki
az elsõ félévre szóló 8500 Ft összegû
csekket már befizette, szintén ne csináljon
semmit, mivel ezzel a teljes évre szóló adót
rendezte. Aki már befizetett 17000 Ft-ot a
kommunális adó gyanánt, keresse fel
egyeztetés céljából a Polgármesteri Hivatal
adócsoportját, ahol megoldást fognak találni
az összeg rendezésére – összegzett Dombi
Sándor bizottsági elnök.

Forrás: lakitelekma.hu
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„Hiszem, hogy együtt nagyon sok mindenre képesek vagyunk.“ 

Döntött:  40 év munka után nyugdíjba megy az intézményvezetõ

2012. május 3-án az önkormányzati ülés tizennyolcadik napirendi pon-
tjában Tigyi Istvánné, a Gondozási Központ új vezetõjének elõterjesztését
tárgyalták, aki a több pályázó közül megkapta a vezetõi státuszt.  „Javasolta,
hogy a Gondozási Központ bentlakásos részlegének 125 ezer forintos
térítési díját csökkentse a testület 85 ezer forintra. Szerinte így
összességében gazdaságosabb lesz a mûködtetés. Többen jelezték, hogy
alacsonyabb ár esetén a bentlakásos részlegbe költöznének.“ – olvashatjuk
az akkori összegzésben. 

A mostani testületben hárman is ülnek, akik nagyon jól emlékeznek erre az
ülésre, s arra is, hogy remek szakembert köszönthettünk, ismerhettünk meg
Tigyiné Julika személyében. Öt esztendõre szólt a kinevezése de, elérte a
40 éves munkaviszonyát!  Azt mindenki tudja, hogy ez nem jelenti azt, hogy
nyugdíjba KELL vonulnia bárkinek is, hanem megadja rá a lehetõséget a
törvény! Julika a nyugdíj mellett döntött. Errõl beszélgetünk...

– Miért és hogyan jött mégis ez a nyugdíjba vonulásos gondolat?
Hallhatnánk a történetét?

– 40 év munka (ebbõl folyamatosan 35 év a szociális ellátások területén) után
az ember játszik a gondolattal: Menjek? Maradjak? Ahogy közeledett az idõ,
sokat gondolkoztam ezen. Éreztem a koromat, azt, hogy érzékenyebb, önérzete-
sebb vagyok, mint pár évvel ezelõtt. Így , mikor a Nyugdíjas Klub záró bálján a
polgármester asszony és Szentirmay képviselõ úr megkérdezte, „mikor megyek
nyugdíjba“ – felhívásnak vettem a kérdést. Számomra benne volt az is –  nincs
már rám szükség. Tulajdonképpen nem volt ezzel semmi baj. Eljárt felettem az
idõ, talán már nem vagyok elég rugalmas, toleráns és alkalmazkodó bizonyos
helyzetekhez, helyzetekben. Az, hogy nyugdíjba kell mennem – nem hangzott el.
Én döntöttem így.

– Nem olyan szándékkal érkeztél, hogy félmunkát végezz, ezt határozot-
tan állítom! Tudom! Már sok éve ismerjük egymást, tudom, hogy a végsõkig
tudsz küzdeni az idõsekért, akikért egész életedben dolgoztál, dolgozol!
Két  hónap sem telt el ideérkezésed  után,  máris öt férõhellyel bõvíttetted
a bentlakók épületét  oly módon, hogy nem  kellett különösebb beruházás,
bár falakat azért kellett bontani… Hogy is volt ez?

– Soha nem felejtem el a pályázati elbeszélgetést. Felföldi Zoltán polgármester
úr megkérdezte, tisztában vagyok-e azzal, hogy 56 évesen, egy bezárással
fenyegetett intézménybe pályázok. Mi történik, ha nem sikerül rendbe szedni a
Gondozási Központot? – kérdezte. Számoltam-e azzal, hogy az „utcára kerül-
hetek“? – (ez nem szószerinti idézés, inkább csak a lehetõség felvetésének pejo-
ratív változata). Azt válaszoltam: Én minden lehetõséget megnéztem, tanulmá-
nyoztam az intézménnyel kapcsolatos testületi anyagokat, átnéztem, nagyon sok-
szor átnéztem a törvényeket, szabályokat, kerestem a fejlesztési lehetõségeket,
a kitörési pontokat. Azért jöttem, mert hiszek abban, hogy a Gondozási Központot
ki lehet húzni a kátyúból. Az itt élõ idõseknek, az itt élõ embereknek óriási szük-
ségük van a jól mûködõ idõs ellátásra. Fontos a biztonságos, nyugodt idõskor
– nemcsak az idõseknek, hanem a hozzátartozóknak is, a gyerekeknek, az
unokáknak, akik az általunk biztosított háttérrel, nyugodtan tudnak munkába
menni, tudják élni az életüket, abban a tudatban, hogy szerettük biztonság-
ban van. 

És az elõzõ Képviselõ-testület által – az általuk belém helyezett hittel, és biza-
lommal – születtek meg azok a döntések, amelyek segítették a talpra állást,
segítették az elindulást.

Hozzátartozók és egy vállalkozó segítségével, aki csak anyagár ellenében bon-
tott és épített falakat, bõvült a férõhelyek száma, míg a sok színes program pedig
az emberek szívéhez nyitott utat, gyõzött le elõítéletet, félelmeket, ismertette
meg az intézményt, annak mûködését. 

– „Hiszem, hogy együtt nagyon sok mindenre képesek vagyunk." 2012
májusában ezt fogalmaztad meg a bemutatkozó interjúdban – a Lakiteleki
Újságban. S valóban minden tevékenységedre ez volt a jellemzõ! Nem állt
meg elõtted a víz, ha azonnal kellett cselekedni! Köveket, sziklákat tudtál
megmozgatni, hogy minél jobb, minél élhetõbb legyen az idõsek lakhelye,
életkörülménye; a mindennapok órái… 

– Csapatmunka volt. Összefogással. 
– Számtalan rendezvényt is bevezettél!

Melyekre emlékszel legszívesebben?
– Februárban a jótékonysági Farsangi Bál

(fájlalom, hogy az idén nem sikerült búcsúzóul
megtartani), májusban a Hozzátartozói Találkozó,
szeptemberben az Idõsek Napja, és október
végén, november elején a Kegyeleti Emléknap. Az elmúlt év során 22 komolyabb
programunk, ünnepségünk, rendezvényünk volt. Ezek sikere  nagyban  köszön-
hetõ  minden dolgozónknak, (a programszervezés, a hozzákapcsolódó szerep-
lések betanítása, dekorációk, ajándékok készítése az idõsekkel nagy részben
Móczáné Tombácz Edit és Kutasi Edit munkáját dicséri), és köszönhetõ a siker
minden kedves támogatónknak, segítõnknek, akiknek végtelenül hálás vagyok.
Emlékezetes volt március 14-én az új nappali szárny – idõsek klubja épületének
megáldása, átadása, és szeptemberben az új tanyagondnoki gépjármûvek fel-
szentelése, útjukra bocsátása. Nem tudok választani. Számomra minden ünnep-
ség, minden mosollyal szépített, könnyel búcsúztatott itt töltött nap egy örök
emlék marad. 

– Milyen tervek, álmok nem valósulhatnak már meg, melyekrõl álmodtál,
melyeket tervezgettél?

– Most, mikor szinte napok választanak el attól, hogy többet nem kell jönnöm,
kétségbe esetten nézem, hogy még nem parkosítottam, nem igazítottuk el az
udvar hátsó részét, és a kerítésen kívüli területet. Nem ültettünk fákat a kivá-
gottak helyébe, nem javítottuk ki és festettük le a kerítést, nem alakítottuk át
az Otthont, hogy 21-22 férõhelyes legyen, nem jártuk végig a hivatalos utat,
hogy normatív támogatást kaphassunk az új (megalakítandó) férõhelyekre
és nem jutottam el több száz emberhez, akiken, és akiknek  még szerettem
volna segíteni…

– Mire vagy a legbüszkébb?
– A LAKITELEKI EMBEREK SZERETETÉRE ÉS TISZTELETÉRE.

Meggyõzõdésem, hogy sem a szeretetet, sem a tiszteletet nem lehet kikövetel-
ni, azt csak kiérdemelni lehet. És ha én ezt kiérdemeltem, sokaktól
kiérdemeltem, arra végtelenül büszke vagyok!

– Mi volt, ami nagyon nehezen lett meg, mégsem úgy sikerült, ahogyan
gondoltad? Egyáltalán volt ilyen? 

– Igen. Azt mondják, az emberi tényezõ a legkiszámíthatatlanabb. A kollek-
tíváért nagyon sokat küzdöttem. Minden egyes dolgozó nagyon jó szakember és
jó ember, mégsem sikerült azon a szinten egységgé alakítanom õket, ahogyan
szerettem volna. A szociális munkának van egy etikai kódexe – nem egy helyen
nagyon is emberi dolgokat, fõként kollegiális viselkedést ír elõ. Hát ennek nem
mindig feleltünk meg, ám  ezt nem lehet kívülrõl,  hatalmi szóval, sem személy
cserével megoldani, ezt nekik, közösen, egy közös cél érdekében kell elérniük!

– Tudom, hogy nagyon fáj a szíved, a lelked, de az elmúlt néhány hét alatt
sikerült gyógyulnia?

– Már többször említettem a koromat, és a szociális munka területén töltött
idõmet. A szociális szakember nagyon sok ember fájdalmát, gondját, prob-
lémáját fogadja be, és próbál segítséget nyújtani azok megoldásában. Az idõs
gondozásban az, hogy bármilyen jól tesszük a dolgunkat – az elmúlásnak dolgo-
zunk –, mind, mind lelki teher. Minden sikertelen segíteni akarással, minden ellá-
tottunk halálával a szívünk egy parányi része meghal. 

Köszönöm mindazok segítségét, támogatását, bizalmát, akikre mindig
számíthatott az intézmény! Sokat segített az elõzõ testület minden tagja a
jobbító szándékú döntésekkel, bizalommal. Néha egy-egy kedves
mosolyuk, biztatásuk már sokat segített, töltést, lendületet adott.

Köszönöm a munkatársaknak, hogy vállvetve együtt dolgoztunk e nemes
ügyön, sokszor erõn felül is!

Már nem tudok újra „építkezni“, már nincs, ami lendületbe hozzon. Fölös
energiák vesznek a semmibe. Nagyon sok negatív erõ szabadult el. Indulatok,
gyûlölködés. Ennek sem eszköze, sem részese nem szeretnék lenni.

Elfogyott az erõm. Most azt mondom, kicsit még szeretnék élni – életemben
elõször csak magamért. Folytatás a 12. oldalon
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Kedves Olvasóink!

Február 9-én, hétfõn töltötte utolsó munkanapját iskolánkban Mócza
Endréné, aki 40 esztendei nevelõ-oktató munka után vonul nyugdíjba.
Kollégáink és tanítványaink kedves ünnepségen mondtak köszönetet

Julikának az együtt töltött esztendõkért, a közös munkáért. Mindannyiunk nevében nagy-
on boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget, a családi boldogság örömét kívánjuk neki!

Búcsú az iskolától

Eljött ez a nap, amikor 40 évi munka után búcsút mondok második otthonomnak.
Napok óta gondolkozom azon, hogyan lehet a Lakiteleken eltöltött 30 évet röviden, pár
gondolatban felidézni. Nagyon nehéz feladat.

Sok kedves gyermekarc dereng a távolból, mindenki egy-egy egyéniség volt,
valamiért mindenkit lehetett szeretni. A sok közös élmény összekovácsolt minket. 4.
osztályban mindig nehéz volt a búcsúzás gyerekektõl, szülõktõl egyaránt. Jó volt
késõbb találkozni veletek, s rácsodálkozni, milyen komoly felnõttek lettetek. Kedves volt
Tanítványaim, emléketeket nem felejtem el soha.

Aranyos kis napközis csoportom. Ti bearanyoztátok az iskolában töltött utolsó nap-
jaimat. Jó volt veletek lenni. Köszönöm a kedves kis mûsort, amit adtatok, szívemben
megõrizlek Benneteket!

Kedves Kollégák! Köszönöm az együtt töltött éveket, a sok-sok közös élményt.

Kedves alsó tagozatos kollégák! Tõletek külön búcsúzom. Jó volt Veletek lenni,
hiányozni fogtok. Sokszor adtatok erõt, vigaszt a nehéz napokban. Csodálatos búc-
súestet szerveztetek. Nagyon köszönök mindent.

Szeretettel búcsúzom Mindenkitõl. Mócza Endréné tanítónõ

Julika napközis csoportját pályakezdõ kolléga vette át. Sok örömöt, sikeres pályafutást
kívánunk neki! Arra kértük, mutatkozzon be a lakitelekieknek:

Fejes Gabriella vagyok, Tiszaugon élek. Tavaly államvizsgáztam a
Szegedi Tudományegyetem tanító szakán. A gyerekek iránt érzett
szeretetem és tiszteletem erõsített abban, hogy ez a szakma lesz
a hivatásom. Tanítási gyakorlatomat a Lakiteleki Eötvös Lóránd
Általános Iskolában végeztem. A gyakorlati idõ alatt nyitott,
segítõkész tantestület része lehettem, és megfogott az iskolai élet
barátságos, családias hangulata is.  Már akkor éreztem, hogy szívesen tartoznék a
késõbbiekben ehhez a közösséghez. Éppen ezért nagy örömmel fogadtam, hogy
átvehetem Mócza Endréné Julika néni napközis csoportját. A kollégáktól rengeteg
segítséget kapok, támogatnak abban, hogy Julika néni méltó utódja lehessek. Bízom
abban, hogy munkámmal és személyiségemmel én is sokat tehetek majd a kisgyer-
mekért és az iskola hírnevének öregbítéséért.

Február 10-én a MENTORHÁLÓ program keretében két bemutató órát tekintettek
meg kollégáink Olajosné Kádár Ilona a 7. a osztályosok számára tartott pályaválasztási
foglalkozást, Dr. Olajos Éva pedig a 6. b osztályosok számára vezetett könyvtári projek-
tet. A bemutatók után óramegbeszélések következtek.

„Az opera nagykövetei“ sorozatban Mohai Éva, az Operaház zenekarának
hegedûse volt vendégünk február 12-én. Hatodikosaink számára Mozart A varázsfuvola,
nyolcadikosainknak Verdi Aida címû operáját mutatta be.

Február 13-án
rendeztük a far-
sangi bált isko-
lánkban. Délelõtt az
alsósok vidám jel-
mezeiben, jókedvû
játékában gyönyör-
ködhettünk, dél-
után a felsõsök
vigadtak. 

K ö s z ö n j ü k
szépen a kedves szülõk segítségét, akik farsangi fánkkal, süteményekkel és más finom-
ságokkal is örömteli perceket szereztek a gyermekeknek.

Február 17-én Budapesten az Olasz Intézetben jártunk egy busznyian.
Zeneiskolásaink, szüleik, pedagógusaink és az érdeklõdõk a New York-i Scarsdale

középiskola és a Makói Ijúsági Fúvószenekar együtteseinek koncertjében gyönyörköd-
hettek. A fináléban 150 fiatal muzsikált a színpadon. 

A kecskeméti Piarista Gimnázium pályázatának közremûködõiként február 20-án
vettünk részt azon a tájékoztatón, amelyen az Öveges-program megvalósításáról számoltak
be az idén 300 esztendõs középiskolában. Ennek keretében áprilistól 11 általános isko-
la felsõ tagozatosai számára biztosítják a lehetõséget, hogy minden a Nemzeti
Alaptantervben szereplõ fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi kísérletet szakemberek segít-
ségével végezhessenek el a gyermekek. Az órákat kiválóan felszerelt laborokban
tartják, s a pályázat a buszköltségeket, a diákok étkezésének költségeit is fedezi.
Comenius WASTE projektünk a vége felé közeledik. Diákjaink február 28-án 9-12 óra
között Lendvai Edit vezetésével a Tõserdõbe kirándulunk, ahol a helyi élõvilágot
figyeljük meg. A tanulók megismerkedhetnek a fényképezés alapjaival, és ötleteket kap-
nak a „Geometriai formák a természetben“ címû alkotói pályázathoz. Márciusban
lengyel, cseh, holland, svéd, portugál és bõcsi vendégeink érkeznek: 38 diákot és 22
tanárt látunk vendégül. Köszönjük a résztvevõ szülõk segítségét, és köszönjük a továb-
bi támogatást! A projekt keretében április 18-án szombaton lakossági tájékoztatást
tartunk a komposztálásról.
A március 28-28. közötti lakiteleki vendéglátás részletes programja  a repülõlapon
olvasható!

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak hírei

2015. január 24-én az év elsõ felmérõ versenyén vettünk részt Nyársapáton
13 egyesület 100 indulója vett részt ezen a megmérettetésen.

Eredményeink:

I. helyezett 76 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 6. b osztály
II. helyezett 35 kg-os súlycsoportban Somodi Armand 4. c osztályos
II. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 4. c osztályos 

* * *

Területi rangsor versenyen vettek részt birkózóink Csongrádon február 14-én.
A versenyen 19 csapat 174 indulója szerepelt

Eredményeink:

II. helyezett 69 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 6. b osztály
IV. helyezett 69 kg-os súlycsoportban Matúz lászló 6. b
V. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 4. c osztályos 

Gratu lá lunk az eredményekhez és fe lkészí tõ jüknek,  Bal la  At t i lának.  

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

Játsszunk!
Újabb nemzetközi iskolai együttmûködés részese iskolánk. Az

program keretében sikeresen pályáztunk a „Roll the dice!“ nevû projektre. A következõ
tanév végéig iskolánkban a JÁTÉK kerül elõtérbe.  Felelevenítünk hagyományos
játékokat, a diákok által készített táblajátékokat használunk fel tanórákon, színjátszunk,
együtt játszunk szülõkkel, óvodásokka. Milyen játékokkal játszanak a mai diákok? Van-
e még létjogosultsága szüleink játékainak? Milyen játékok könnyítik meg a tanulást? A
számítógépes játékok fejlesztenek vagy inkább leépítenek? Kell-e szabályoznunk gyer-
mekeink gépezési szokásait? Mit jelent az élmény központú tanítás? 

A projekt különlegessége, hogy eredményeinket megoszthatjuk partneriskoláinkkal,
akikkel találkozókon is részt veszünk. Célunk, hogy újabb barátságok kötõdjenek, illetve
fejlõdjön az angol tudásunk is.  

Kedves Támogatóink!
Tisztelettel köszönjük azok támogatását, akik adójuk 1 %-ával az elmúlt
esztendõkben a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány munkáját segítették. Kérjük
Önöket, hogy ebben az esztendõben is támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18346644-1-03. A befolyt összeget elsõsorban a zeneoktatás
hangszerállományának bõvítésére szeretnénk fordítani. Köszönjük segít-
ségüket!
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„Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.“ (Mt 4,4)
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Hamvazószerdán, február 18-án vette kezdetét a negyvennapos

böjt, melynek során Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére, a húsvétra
készülünk.

Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel!

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti
érsek nagyböjti körlevele   

Minden nagyböjti idõszak Jézus megkísértésének történe-
tével kezdõdik valamelyik evangélista tollából. Ebben az esz-
tendõben Márk evangéliumát olvastatja Egyházunk, aki
tudvalevõleg a legrövidebben, legtömörebben fogalmaz, de

jelképei a többi evangélista kiegészítésével feltárják az üdvösségtörténetnek olyan
mélységeit, amit ha az idõk jeleit értelmezve olvasunk, örök idõszerûséggel szólí-
tanak meg bennünket. Jézust megkísértette a pusztában a sátán, akirõl majd
késõbb Jézus maga mondta, hogy nem más, mint „a hazugság atyja“ (Jn 8,44). Az
az odavetett mondat a megkísértés Márk szerinti elbeszélésében: „vadállatok
között élt és angyalok szolgáltak neki“ (Mk 1,13), visszautal a teremtéstörténetre,
amikor még az ember békességben volt Istennel és a teremtett világgal, de a bûn-
beesés után – amelyre a gonosz lélek az embert hazugsággal rávette – megzava-
rodott az ember Istenhez, természethez való viszonya, amely mind a mai napig tart.
Lelkiismeretében szembe került az Istennel és elindította az embertársai elleni
bûnfolyamot, ami Jézus perében tetõzött. A perben csak hazugsággal, rágalmakkal
és gyûlölettel lehetett halálos ítéletet hozni.

Jézus legyõzte a sátánt és visszaállította önmaga környezetében a paradicsomi
rendet. Õ lett a második Ádám, aki egyben megváltást hozott az embernek. Õ lett
az, akinek a próféták jövendölése szerint „szájában nem találtatott hazugság“ (Iz
53,9), akinek szava hatalommal teljes, és Õ a megtestesült Ige. Az az Ige, aki már
a teremtéskor is ott volt és az a Szó vált láthatóvá benne, amely által Isten
teremtette a világot (vö. Kol 1,16). Éppen ezért az embernek adott legnagyobb
ajándékok egyike és az emberben talán a legcsodálatosabb, hogy beszélni tud,
mert a beszéddel a halhatatlan lélek képességeként megfogalmazott gondolatokat
ki tudja fejezni. Beszéddel életeket menthetünk, életeket irányíthatunk, az életnek
célt adhatunk, kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Az egész üdvösség története a
beszédnek története is, „mert sokszor és sokféleképpen szólt Isten a próféták által,
a végsõ idõkben Fia által szólt hozzánk“ (Zsid 1,1). Jézus Krisztusban ez a szó
megváltó Szó is lett, az ember által elrontott történelmet helyrehozta, evangéliuma
pedig kijelölte számunkra az Istenhez vezetõ utat. Gondoljunk örökbecsû
példázataira, a Hegyi Beszédre, benne a Nyolc Boldogság tanítására, utolsó vac-
sorai imájára, a föltámadás utáni bíztatására. Szava hatalom volt, mert az ember
legnagyobb vereségét, a halált is megfordította: „Én vagyok a föltámadás és az
élet“ (Jn 11,25). Az Õ Szava „út, igazság és élet“ (vö. Jn 14,6).

Ehhez képest milyenné lett az emberi szó: istenkáromló, trágár, gyûlölködõ, telve
hazugsággal a közbeszédben, a politikában, de még a szellemi életben

tevékenykedõkrõl is sokszor el lehet mondani, hogy megnyilatkozásaik „az írás-
tudók árulása“. Mennyi szószátyárság, üres közhely van ebben a világban, pedig
Jézus azt tanítja: „Minden fölösleges szóról számot adunk, szavaink alapján
mentenek föl vagy ítélnek el bennünket“ (Mt 12,36). Mi a fölöslegesen kimondott
szó? Ami nem serkent a jóra, amibõl nem épülünk hitben, szeretetben, amibõl nem
ismerjük meg az igazságot, ami által egymásnak nagyon súlyos kárt okozunk.
Ferenc pápánk hivatalba lépése óta többször foglalkozott a pletykával, megszólás-
sal, rágalmazással, az adott szó meg nem tartásával, amit a legsúlyosabban elítélt.

A Tízparancsolatból a nyolcadik parancsolatot már az Ószövetség is alaposan
földolgozta: a hamis tanúskodásnak, az esküszegésnek, a rágalmazásnak eseteit,
amelyre Jézus a Hegyi Beszéd radikalizmusával egyszerûen csak annyit mondott:
„Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az
Isten trónja, sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert a nagy
király városa. Még saját fejedre sem esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem
tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen
igen, a nem pedig nem. Ami ezen felül van, a gonosztól való.“ (Mt 5,34-38)
Korunkban a szavak által történõ vétkezés úgy is világméretûvé lett, hogy külön-
bözõ technikai eszközökkel felelõtlenül, felelõsségre vonás nélkül mások be-
csületébe gázolhatunk és életutakat tönkretehetünk. Nemcsak a sajtónak vannak
ilyen bûnei, hanem az egyes embereknek is. Az utóbbi idõkben nagy vihart kavart
a liberális sajtóértelmezés, amellyel bármit, bárkit, vallásos meggyõzõdéseket
gúnyolhatnak és tönkretehetnek. A média olyan, mint minden eszköz: jóra és
rosszra használható, ahogyan a késsel lehet kenyeret vágni, de ölni is. A médiával
lehet lélekgyilkosságot elkövetni és a szeretet civilizációját építeni. Ez az egyes
emberre is vonatkozhat.

Szomorúan tapasztalom, hogy egyházközségeinkben vannak olyan emberek,
akik másokat megrágalmaznak, nevüket nem vállalva feljelentenek, féligazságot,
hamis információkat közölnek. Ha rákérdezünk ezekre a vádaskodókra, honnét
tudja ezt, és mivel bizonyítja, akkor nagyon sokszor ez a válasz: „Hallottam, ezt
beszélik“. Pilinszky János írta, hogy minden nyelvromlás valódi oka a szeretet
hiánya. Akik alaptalanul vádaskodnak, egyben azt is kinyilvánítják, hogy nincs ben-
nük szeretet.

Nagyböjt kezdete van, Jézus fölhívó szava, hogy térjetek meg és tartsatok bûn-
bánatot, szóljon személyesen nekem is, vizsgáljam meg a lelkiismeretemet,
hogyan bánok szavaimmal, mit mondok másokról, mert ez egyben tanúságtevés is.
Ugyanakkor határozzuk el, hogy vállaljuk a szó fegyelmét, amirõl Jakab apostol
tanítja: „Ha valaki nyelvével nem vétkezik, tökéletes ember, az képes egész testét
is megfékezni“ (vö. Jak 3,2). A vallásos ember meghasonlottsága az apostol
szerint: „Nyelvünkkel áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket,
akik Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok
száll. Testvéreim, ennek nem szabad volna így lennie.“ (Jak 3,9-11). 

A húsvéti készületben bánjuk meg beszédünkkel elkövetett bûneinket is, tegyük
napi feladattá, hogy vigyázunk szavainkra és kérjük az Urat Salamon királlyal: „Adja
meg nekem Isten, hogy bölcsen beszéljek.“ (Bölcs 7,15) 
Kalocsa, 2015 Nagyböjtjén  

Böjt – a test imája
Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst, hamvazószerdán és
nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, vagyis húst nem eszünk, csak háromszor
étkezünk, és egyszer lakunk jól. Természetesen a betegek fel vannak mentve a
testi böjtölés alól.

† Balázs  é r s e k

Nagyböjti lelkigyakorlatunk,

amelyet   Dr. Jenei Gábor viceofficiális, 
Kecskemét - Fõplébánia (Társszékesegyház) plébánosa tart

március 19- 20- 21-án,
csütörtökön, pénteken, szombaton lesz.



R E F O R M Á T U S  É L E T  – SZERKESZTETTE: KÓKAI GÉZA lelkész

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvéri szeretetre.
Egymást kitartóan, tiszta szívbõl szeressétek.“(1Péter 1, 22-25.)
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909 szó a böjtrõl…
Néhány éve, konyhánk keleti sarkában megjelent a falon a gombásodás,

magyarul, penész. Ösztönszerû védekezésbõl letakarítottuk, vegyszeres
kezeléssel eltüntettük egy idõre…

Mi, reformátusok is így vagyunk a böjttel. Ha megjelenik, ha itt van az
ideje, lekezeljük, kivárjuk, míg elmúlik, aztán nem is gondolunk vele. A
penészgombák meg fokozatosan visszahódítják a foltot a falra, és titokban
missziót szerveznek a konyha ellentétes sarkában, meg a spájzban… 

Mondom, mi is így vagyunk. Ha magunk között, reformátusok között
szóba jön a böjt, még a Szentírást rendszeresen olvasók is megállnak egy
pillanatra, hogy mit is jelent igazán. Koplalást, vagy valami új fogyókúrás
módszert? Egyáltalán van-e a böjt Bibliai tanításának ma is érvényes
üzenete?

Növeli bizonytalanságunkat, hogy ilyen, vagy olyan formában minden val-
lásban fellelhetõ. A Biblián kívüli vallásokban is ismerik a böjt fogalmát. A
böjtöt a Bibliai népek is ismerték és gyakorolták. A próféták felléptek a tar-
talmát vesztett, a külsõségekre épülõ, magamutogató böjti gyakorlat ellen
(Ézsaiás 58, 1-6, Zakariás 7,14 kk). 

Annak idején reformátoraink nem utasították el a böjtöt, hanem a böjt
érdemszerzõ mivolta ellen léptek fel egyértelmûen. Egyházi kiadású nap-
tárak évrõl évre megjelenítik a böjt elsõ vasárnapját, országszerte ekkor
számos gyülekezetben Úrvacsorát osztanak. Református gyülekezetekben
az Úrvacsorához való elõkészület az önvizsgálat, és lelki megtisztulás
ideje. Nemcsak környezetünket kell „kitakarítanunk“, hanem lelkiekben is
készülnünk kell az ünnepre. A középkori egyházban zsinati rendelet szabá-
lyozta a gyónások számát. Egy évben egyszer, mindenkinek, el kellett
menni, gyónni. Kálvin kevésnek tartotta az évi egyszeri bûnbánati alkalmat.
Hangsúlyozta a lelki önvizsgálat, a bûnbánat gyakori fontosságát
különösen Úrvacsoravétel elõtt.

A reformációban született egyházak rendjében Jézus szenve-
déstörténetének idõszakát vezeti be a böjt. Így a böjt Bibliai tartalmát tek-
intve szorosan összefügg az imádsággal. Református kegyességünk elfele-
jtett formája a böjt, azaz az imádságnak egy külsõ eszközökkel szigorított
formája. A böjt olyan fogadalom, ami által idõlegesen lemondunk valamirõl,
ami fontos  nekünk, ám nélkülözhetõ. Igaz ugyan, hogy a böjt háttérbe
szorult a református tanításban, ritkán és viszonylag könnyen böjtölnek.
Nem szabad viszont az hinnünk, hogy a református vallás tiltja a böjtöt.
Nem írja elõ, de nem is tiltja. A református hitben fontos a hívõk lelki
szabadsága. Másrészt nem volna elõnyös, ha üres vallási elõírásból böjtöl-
nének nem pedig szívbõl és lélekbõl. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy
böjtünkbõl nem hiányozhat az imádság, az Igeolvasás és a megjobbulás,
mert különben fogyókúra, vagy méregtelenítés lesz és nem böjt.

Kálvin, aki a böjtöt az imádság és az egyházfegyelem részeként tekin-
tette, rámutat, hogy a böjt idejére nézve a Bibliában nincsen útmutatás, bár
gyakorta utalás hangzik el a negyven napos böjtre, így az Anyaszentegy-
ház közössége, éppúgy, mint egyéni kegyességünk számára magunk
határozhatjuk meg az idõt, hogy mikor, miért és mennyi ideig böjtölünk, ez
tõlünk függ. Kálvin ezzel kapcsolatban így ír: „A gyülekezet, vagy a nemzet
életét döntõen meghatározó esemény, vagy próbatétel esetén, vagy ha
Isten haragjának jelei mutatkoznak szent és minden idõkre üdvös ren-
delkezés az, hogy a pásztorok ilyenkor nyilvános böjtölésre és rendkívüli
könyörgésekre buzdítsák a népet.“ (Kálvin: Institutio IV, 12-14)

Kálvin tanítása szerint a böjtnek van egy másik formája is, nem csak
egyszerûen önmegtartóztatást, részben élelemmegvonást jelent, hanem
mértéktartást is, ami egész földi pályánk idejére meghatározza életünket.
Tanítása szerint „A református emberre az élet minden területén legyen

jellemzõ a mértékletesség, hogy ételben, italban, vígasságban érezzük azt,
hogy van egy határ, mert a Szentlélek ezáltal is emlékeztet bennünket arra,
hogy Isten országának eljöveteléért, vagy szívünk legféltettebb vágyaiért
imádkozni tartozunk.“

Nos, ha a böjtöt református szemmel nézzük, nem kerülhetõ meg az
Ószövetség prófétájának, Joelnek intelme: „De még most is így szól az Úr:
Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!
Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg
Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas Õ, türelme hosszú,
szeretete nagy… ki tudja, hátha most is megbánja és áldást hagy maga
után.“ (Joel 2,12-14)

A református ember megõrizte a böjti hagyományokat, de számára nem
a külsõségek a hangsúlyosak, hanem a belsõ, lelki felkészülés az
ünnepekre. A böjt segít az Istenkeresésben. Elmélyül az imádság, megnyí-
lik a szív, és az ember megtanul mindent másképp látni. Böjtölni nem
feltétlenül vallási okok miatt, vagy divatból kell, hanem abból a meg-
gyõzõdésbõl, hogy a böjt nemcsak a testet, de eddigi életünket is
megtisztítja. Segít feloldani a hitem és a hétköznapok között felgyülemlett
feszültséget. Útmutatást ad nekem, hogy hogyan mutathatom meg hitemet
kézzel fogható formában.

„Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg
népemnek, hogy mi a bûne, Jákób házának mi a vétke! Õk mindennap
keresnek engem, szeretnék megismerni útaimat… Igaz döntéseket kérnek
Tõlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk – mondják – ha Te
nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De
hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket, mert roboto-
saitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sõt bûnösen,
ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy
meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tet-
szik? Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét,
mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek,
és az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a
bûnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod
az elnyomottakat és összetörsz minden jármot! Oszd meg a kenyeredet az
éhezõvel, vidd be a házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz,
ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elöl! Akkor eljön világosságod, mint
a hajnalhasadás és hamar beheged a sebed, igazságod jár elõtted, és az
Úr dicsõsége lesz mögötted…“ (Ézsaiás 58)

Hajós, 2015. február 3.
Gönczõ Sándor

nyugalmazott református lelkész

ALKALMAINK:

Istentisztelet minden vasárnap 
9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlõrincen, 
hónap elsõ vasárnapján 8 órakor Tiszaalpáron. 

A hónap elsõ vasárnapja családos istentisztelet.

Minden kedden 10 órakor nyugdíjasok számára
BIBLIAÓRA.

Szombatonként 16 órától ifjúsági bibliaóra (ifi).
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MEGHÍVÓ
A LAKITELEKI NÉPFÕISKOLA ALAPÍTVÁNY

Szeretettel várja Önt és kedves ismerõseit,

CHRUDINÁK ALAJOS,  
a Panoráma legendás fõszerkesztõjének elõadására,

HÁBORÚBÓL HÁBORÚBA- AZ ISZLÁM
TÉRHÓDÍTÁSA címmel.

Helyszín: Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, Kölcsey Ház
IDÕPONT: 2015. február 28. szombat, 10 óra

VÁLOGATÁS A LAKITELEKI NÉPFÕISKOLA 
2015. ÉVI KIEMELT PROGRAMJAIBÓL

Állandó kiállítások: Emigráció a Hazáért, Mindszenty József élete, Festmények és
grafikák Szíj Rezsõ gyûjteményébõl, Dörre Tivadar képeibõl, Ábrahám Lajos
népviseleti gyûjteménye, Válogatás a képzõmûvészeti alkotótáborok munkáiból, Burg
Kastl Magyar Gimnázium Emlékszobája.
A Szent István kápolna elõtt Keresztény Panteon: Apor Vilmos, Józan Miklós,
Márton Áron, Mindszenty József, Ordass Lajos, Prohászka Ottokár, Ravasz László,
Romzsa Tódor, II. János Pál, gróf Esterházy János Kerkai Jenõ mellszobra.
A Vendégház elõtt Nemzeti Panteon: Balázs Ferenc, Illyés Gyula, Klebelsberg
Kuno, Kodály Zoltán, Mathiász János, Németh László, Simándy József, Sinkovits
Imre, Szent-Györgyi Albert, Vass Lajos, a Tanuszoda elõtt Gyarmati Dezsõ mellszobra.
Babaharang a Szent István kápolna elõtt, a Bolyai házban Rendszerváltó
Archívum.
Programok: Felnõttek Gimnáziuma - Kollégiumok - Igény és lehetõség szerint nyelv-
, gazda-, szõlész-, borász- és számítástechnikai tanfolyamok - Kösöntyû táncház -
Képzõmûvészeti alkotótáborok - Vetélkedõk - Tanrendbe illesztett úszásoktatás
iskolások, óvodások részére - Bébi úszás - Minigolf - Teniszpálya - Jurta sátrak -
Kemence - Lovas- és kispályás labdarúgópálya - Strandröplabda - Lovas karám.
Széchenyi terem tárlóiban életutak, emlékek: Antológia Kiadó, Bánkuty Géza és
Ilonka, Csapó Endre, Ferencz Béla, Gálfalvi György, Gyarmati Dezsõ, Kátay Zoltán,
Kovács Lajos, Juhász László, Nagy Alajos, Németh Lehel, Pongrátz Gergely, Szíj
Rezsõ, Szitnyai Zoltán, P. Szõke János, Tollas Tibor, Wittner Mária.
Vezéri Kõjurta: Ferencz Béla fafaragásai.

RENDEZVÉNYEK a Népfõiskolán:
Március 

7. IKSZT program keretében: Számítógépes tanfolyam, alapképzés
6-8. NEO Magyar Segítõkutya Egyesület
9-11. Nemzeti Mûvelõdési Intézet képzése

11-12. Kárpát-medencei kisnyelvészek, kismatematikusok vetélkedõje
18. Papi rekollekció
19-21. Kárpát-medencei történelmi vetélkedõ Rákóczi korából
21. IKSZT program keretében: Hogyan mûködik a biokertészet? - élet a talajban
21-28. Sára Sándor filmes mûhelye
22. IKSZT program keretében: Vízi torna a VÍZ VILÁGNAPJÁN
23. „Színezd ki“ rajzpályázat eredményhirdetése
25-28. Comenius cserediák program
28. Fedák Sári ultiverseny

Április
1. IKSZT program keretében: Húsvéti kézmûves foglalkozás
7. IKSZT program keretében: Elektronikus ügyintézés a mindennapokban
7-13. ParaDance tánccsoport edzõtábora
9-14. Csángó pedagógusok szakmai továbbképzése

10-12. IKON képzés
10. IKSZT program keretében: pályázatok -vidékfejlesztés-kisvállalkozóknak
11. Versmondók találkozója Csoóri Sándor tiszteletére             Folytatjuk

Tûzoltók a Népfõiskolán
A Népfõiskola éttermi dolgozói, konyhásai a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület segítségével tûzoltási gyakorlaton vettek részt a Népfõiskolán. 
Az udvaron mesterségesen generált folyadéktûz eloltásában segédkeztek,

elsajátítva azokat a sza-
kavatott tûzoltási tech-
nikákat, melyet a gyakor-
latban is szükség esetén
használhatnak.
A tûzoltási gyakorlat
területbejárással, tûz-
csapellenõrzéssel zárult.

Az orosz klasszikusok nyomában
Versenykiírás hazai és határon túli középiskolások számára 

1. A verseny célja: A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttmûködésért Egyesület (továbbiakban: a ver-
seny kiírója) idén is meghirdeti orosz mûveltségi vetélkedõjét a hazai és határon túli középiskolások számára.
A verseny célja az orosz kultúra értékeinek, szépségeinek a diákok körében történõ népszerûsítése, tudásuk
ilyen irányú mélyítése.
2. A versenyen való részvétel feltételei: A versenyen részt vehet valamennyi magyarországi gimnázium és
szakközépiskola, illetve minden olyan határon túli középiskola, amely magyar tanítási nyelvû, vagy magyar
tanítási nyelvû tagozattal/osztállyal rendelkezik. A versenyen olyan magyarországi és határon túli diákok indul-
hatnak, akik a 2014/15-ös tanévben 9., 10.,vagy 11. évfolyamon középfokú nappali rendszerû oktatásban
részesülnek, illetve azok a 12-es diákok, akik ötosztályos gimnáziumba járnak, s csak a 13. évfolyamon érettsé-
giznek. A jelen versenyfelhívásra az intézményekbõl négyfõs csapatok jelentkezését várjuk. Egy középiskolából
több csapat is pályázhat.
3. A megvalósítás: Az orosz klasszikusok nyomában címû verseny két fordulóból áll.
3.1. 1. forduló: Az adott oktatási intézmény négyfõs csapatának/csapatainak a verseny elsõ fordulójában a
versenykiírás mellékletében található feladatokat kell írásban, illetve a megadott eszközök segítségével
megoldania. A megoldásokat tartalmazó pályamunkát a versenykiírásban megadott idõpontig kell visszaküldeni
a lent feltüntetett címre. A visszaküldött feladatokat a versenyért felelõs zsûri értékeli, összesíti, majd ez alapján
választja ki a második fordulóba jutott húsz csapatot. A zsûri mind a továbbjutó, mind pedig a tovább nem jutó
csapatokat e-mailben értesíti.
3.2. 2. forduló: A verseny második fordulóját a húsz továbbjutott csapat részvételével a lakiteleki Népfõiskola
Alapítvány, (6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.) három napos vetélkedõ keretében rendezi meg a verseny kiírója
2015. szeptember 15-17-ig. A verseny elsõ napján mind a húsz csapat versenyez, a második napon már csak a
tíz legjobb, az elsõ napról továbbjutott csoport. Ezen a második napon ehhez a tíz továbbjutott csoporthoz öt
orosz, Szentpétervárról érkezett csapat fog csatlakozni, akik magyar, illetve közép-kelet-európai vonatkozású
kulturális feladatokat kapnak. Fontos azonban tudni, hogy a verseny nem nyelvi! A kérdéseket a magyar tanulók
magyarul, az orosz tanulók oroszul fogják megkapni. (A verseny harmadik napján már csak az orosz diákok
mérik össze tudásukat, ez a nap a magyar diákokat már nem érinti!) Az eredményhirdetésre szintén Lakiteleken
kerül sor. A 2. és 3. helyezett csapat értékes könyveket, színházjegyeket nyer, az 1. helyezett jutalma pedig egy
ötnapos moszkvai utazás. (Az utazásra a csapatot a felkészítõ tanár is elkíséri. Ezért kérjük, hogy a felkészítõ
tanár, illetve a lakiteleki fordulóra a csoporttal együtt érkezõ kísérõtanár személye legyen azonos!)
4. Regisztráció: A verseny zökkenõmentesebbé tétele érdekében idén elõzetes regisztrációt kérünk a
versenyezni kívánó csapatoktól. A regisztrációt a verseny fõszervezõjének, Dr. Gyürky Katalinnak az e-mail
címére gyurky.kata@vipmail.hu . Kérjük 2015. március 31-ei határidõvel visszaküldeni.
A regisztrációnak a következõ adatokat kell tartalmaznia: 1. A csapat iskolájának, neve, elme, telefonszáma, e-
mail címe,  2. A csapat tagjainak neve, osztálya, 3. A csapat „szóvivõjének“ neve, e-mail címe 
4. A felkészítõ tanár neve, e-mail címe, telefonszáma
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2015. március 31-e után beérkezett regisztrációkat nem áll módunkban
elfogadni! Kérjük a határidõ pontos betartását!
5. A verseny elsõ fordulójára elkészített pályamunkák benyújtásának módja és határideje
Az elsõ forduló feladatainak megoldását egyetlen, zárt borítékban/csomagban kell eljuttatni a verseny
kiírójához. A küldeményre jól láthatóan rá kell írni: Az orosz klasszikusok nyomában. A csomagon belüI minden
egyes feladatra is kérjük az iskola nevét ráírni! Az 1. forduló pályamunkáinak végsõ beérkezési határideje 2015.
április 30. A megadott határidõn túl beérkezõ pályamunkákat a verseny kiírója érvénytelennek tekinti. A pálya-
munkákat postai úton a verseny második fordulójának helyszínére, Lakitelekre kérjük elküldeni:
Népfõiskola Alapítvány, 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. A pályamunkák benyújtása elõtt esetlegesen felmerülõ
kérdésekre a fõszervezõtõl, Dr. Gyürky Katalintól a gyurkyk@gmail.com 

Szûcs Olga a Tolsztoj Társaság elnöke; 
Lezsák Sándor a Magyar Országgyûlés alelnöke, A Tolsztoj Társaság tiszteletbeli elnöke
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Helytörténet, néprajz 
Nem egy a szõr  a  se lyemmel,

A te  szíved az enyémmel.
A szõr  is  más,  a  se lyem is,
A te  szíved s  az enyém is.

Népdal

„Az anya a lányát nem magának tartja“
Eleink szerint rendes gondolkodású fiatalember akkor „feleségesedett“, ha

már leszolgálta a katonaságot. Az obsitosnak tekintélye volt. A „világlátott“
férfit megbízhatóbbnak ítélték a cselédsorból kilépett lányok. A szegény
ember gyereke 16-18 éves korára lett eladólány, de hamarabb is kiállíthatták.
Férjhez mehetett, ha már tudott felhasadt kenyeret sütni, fehér ruhát mosni,
varrni, tisztaszagú szappant fõzni. „A többit majd
megtanítja az ura!“ A gyerekfejjel kötött házassá-
got a hatóság rossz szemmel nézte, mégis elõfor-
dult. A házasulandó legény fiatal, 14 éves
gyereket vitt haza feleségnek. Török Károly 1860-
as keltezésû feljegyzése szerint a lányokat 8-9
évesen adták iskolába. Két-három évig járatták
õket, majd bizony elõfordult, egyikét-másikát az
iskolapadból hozatták haza leánykérésre.

Az ifjú menyecskék az esküvõ napjáig anyjuk-
tól, volt gazdáik feleségétõl már minden „asszonyi
dolgot“ eltanultak, spórolt cselédbérükbõl
stafírungjaikat is kiállították. Az olyat, aki tizenkilenc éves korára szüleire
maradt, már öreglánynak, idõvel vénleánynak mondták. Sokan sohasem
mentek férjhez. Némelyek úgy okoskodtak, „akkor vakarom meg a farom,
mikor akarom, míg ha férjhön mék máskor is“. Ami annyit tesz, nekem ugyan
nem parancsol senki!

Válogat a legény, válogat a leány
Az egyik férfinak erõs, munkabíró lány kell, a másiknak csinos, takaros,

vagy olyan, mint a „bögyös galamb“. Van, aki a „leményös lányt“ kedveli. Az
olyat, akinek az álla alatt "kívánni való édesség" van, vagyis tokás, telitestû.
A lány is megfigyel minden részletet. Ennek fényes csizmájú leszerelt katona
kell, annak birkatermészetû szorgos, dolgos fajta jöjjön. Az sem árt, ha föld-
del bíró. Legkelendõbbek a szálfatermetûek. Ám bajban van a lúdtalpú,
lõcslábú, ökörtérdû nagylegény. A kicsi ember jobban szorul a lányok elõtt,
fõleg a görbelábú. Kevéssé kapós. Úgy tartják, „az õ gyereke már akkora lesz
csak, hogy a patkány elhordja“.

Még a múlt század közepe táján is a házasulandó legény a kérõvel, a két
„pemeteasszonnyal“, akiket követnek is hívtak, és egy italfelelõssel, a „kula-
csossal“ együtt kereste fel a kiválasztott menyecske házát. A fiatalokat a kérõ
komendálta. Ahol eladólány lakott, ott piros csöveskukoricát kötöttek a kapu
oszlopára. A házasulandó legényt kiakasztott kasza jelezte. A lányosházhoz
érve „embörségös emböröket várjanak kigyelmetök“ nyitott be az egyik
pemeteasszony. Ha kedvezõ volt a válasz, beeresztették a kérõket,
hamarosan megtörtént az ünnepélyes és hivatalos leánykérõ. Többnyire a
szülõk, kijelölték az esküvõ napját, s a fiatalok feliratkoztak a templomi kihir-
detésre. A pap három egymást követõ vasárnap házasságra olvasta fel õket.

Elsõ volt a kézfogó. Egy szûk körû vacsorát és borozgatást követõen a
võlegény átadta jegyajándékait leendõ asszonyának.
Papírba tekert 5-10 ezüst forintot, réz, vagy ezüst
gyûrût. Az aranygyûrû az 1890-es évektõl jött szokás-
ba. A menyasszony, ha volt, szintén gyûrût ajándéko-
zott. Korábban a gyûrûk ideje elõtt párjának „jegy-
gatyát“ készített. Ezzel eljegyezték egymást, „jegyet
váltottak“, vagy ahogy mondták, „elkendõzték“. A
lány a legényt kendezte, bátyámozta, magázta. A legény a leányt tegezte. 

Második kihirdetés vasárnapján volt a csókolódó. A leendõ pár ekkor
maradhatott elõször egyedül. A kamrában állítólag kiborult a gazda egy véka

köleskásája. Beküldték hát õket
összeszedni. S míg a többiek a tiszta-
szobában beszélgettek, megtörténhetett
az elsõ csók. A harmadik kihirdetés után
néhány napra, többnyire szerdára
következett a lakodalom. Ám elõtte
bizonyságot kellett tenniük hitbéli
ismereteikrõl. A „cenzúrázáson“ a pap
kérdéseire kellett válaszolniuk. Ha azon-
ban vittek húst, bort, miegymást
engedékenyebb volt a lelkipásztor,
megelégedett a Miatyánk elsorolásával. 

A lakodalom szegény háznál is legalább három napig tartott akkor is, ha
csak pattogatott kukoricát ettek, s vizet ittak rája. Módosabb helyeken egy
hétig is ünnepeltek. Az esküvõ csak az 1860-as évektõl kezdett szokásaiban
megváltozni, egy napra szorítkozni.

Ijasodjatok, fijasodjatok
Már a lakodalomban bõséges gyermekáldásra biztatgatták a fiatalokat.

„Fijasodjatok akár a csicsóka“. Esztendõre
„csõdör gyerök lögyön!“ Az összetáncolt
adomány egy részét is bölcsõpénznek
mondták. Vendégségben az új asszonyt, ha
kenyérrel kínálták, így mondták: „Farából
adok, hogy gyerök lögyön, mög is hámozom,
hogy piros lögyön, mög is vagdalom, hogy
bodor lögyön.“ De az ifjú pár is gondoskodott
a leendõ utód nemérõl. Az ember nadrágja
éjszakára mindig az ágy fejalján legyen,
akkor fiú lesz. Ám ha a férfi tévedésbõl job-
boldalával bújik este az ágyba, bizony csak
lány Az áldott állapot látható jelei. Az asszony
„vastag, szélös“, „nyõ a házeleje“,  „bölcsõre
hízik“, „kurtára varrják elöl a ruháját“.

A terhesség, szülés és újszülött nevelés idején szokások és babonák
tömege áramlott a családba. Így fiú lesz, ha az anya hasa hegyes, gombostût
talál, paprikáshúst, szalonnát enne, pipafüstöt szeret szagolni, állapotosan is
kívánja az urát. A lány anyja hasa lapos, fara széles, varrótût talál, édességet
kíván. Iker várható a kettõs gyümölcsöt fogyasztott asszonynál. Ilyen
cseresznyét, szilvát, miegymást megvenni sem szabad.

Kopasz lesz a kicsi, ha anyja tököt lop. Ám selymes kukoricát vihet, attól
szép dússzálú haja nõ a babának.

Nyugodt csecsemõ édesany-
ja ne ültessen paprikát.
Mérgesnek nõ gyermeke.

Amelyik fiú foggal születik,
abból az õsi hitvilág szerint tál-
tos lesz. A táltosfogat a
keresztelõig ki kell szedni,
különben érte jönnek, és elviszik
a táltosok.

Váltott gyerek a gyönge, sat-
nya. Titokzatos erõk el akarják lopni, de a pitvarba kiültetve az újszülött
sírásával kiválthatja magát. Idõvel megerõsödik.

Ótvaros lehet a kicsi, ha az anyja sós kezét a kötõjébe törli. Nem tiszta a
vére, úgy mondják. A beteg gyerek havibajos asszony ingének levében
fürösztve meggyógyul.

Az angolkórost keresetlen döglött kutyafej és zöldségek kutyulékának
fõzetében fürösszük. Hittek benne, állítólag segít.

Terhes asszonynak nem szabad kutyafelé rugdosni, gyermeke ebagós
lesz. Az ilyen gyereknek szõr van a hasában.

A terhes asszony ha meghal, egy Tisza-parti babona szerint,
koporsójában szüli meg babáját, különben testét nem fogadja magába a föld.

Lisztes János
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Az idõsotthon vezetõjével készült interjú folytatása a 6. oldalról: 

– Azt tudom, hogy emelt fõvel távozol!  Nem fejezted be, amit elterveztél,
de a részfeladat teljesítése sikeres volt! Milyen érzéssel távozol, mit üzensz
a bentlakóknak, a munkatársaknak?

– Szeretettel õrzök meg minden együtt töltött szép percet, és sok-sok örömet,
jó egészséget kívánok mind a lakóinknak, mind pedig a munkatársaimnak, de
búcsúzni nem szeretnék. 

Most becsukok egy ajtót, behúzok magam mögött egy kiskaput. Bízom abban,
hogy az új vezetõ rátermett lesz, ambiciózus, lendületes és folytatja azt a munkát,
amit elkezdtem. Bízom abban, hogy nemcsak munkának tekinti a feladatot –
„megélhetési“ vezetõként, vagy „megélhetési“ dolgozóként a szociális munka
területén. Hiszem, hogy sehol nem lehet „dolgozni“, mert az eredmények, a munka
sikere a szívünkbõl, a lelkünkbõl ered.  

– Összeszorul a szívem, hogy ilyen remek korszak „elvágólagosan“
lezárul! Kilenc évvel ezelõtt még azért kellett harcolni, hogy ne zárják be az
idõs otthont! Erki Marikával együtt gyõzködtük a képviselõket, hogy gondo-
lják át, ha az õ szüleik esnek le a lábukról, hova fogják tenni õket, ha nekik
még dolgozniuk kell? De nem csak a közvetlen rokonokat, hanem az
ismerõs és ismeretlen lakitelekieket is érinti ugyanez a probléma! 

Öregedõ társadalom vagyunk! Felelõsek vagyunk minden tagjáért! 
És aztán egyszer csak beindult a harc a megmaradásért! 
Hányszor emlegetjük, hogy megérte a kitartó küzdelem! Azóta hány és

hány idõs, beteg fiatalabb is helyet kapott ebben az intézményben! (Még
távolabbról is kerültek ide ellátottak!) 

Évente jó páran elmennek, cserélõdnek a bentlakók... Nem kell
magányosan, egymagában megélni a végsõ napokat… Vannak szakápolók,
emberbaráti törõdés, meleg szoba, s tökéletes ellátás… – Szomorú
összegzés egy emberi élet végsõ stádiumában, de összehasonlíthatatlanul
jobb ilyen helyen lakni, mint fûtetlen lakásban, egyedül hagyva várni a múló
perceket…  

A törõdés nem marad abba. Tudjuk! Reméljük! 
Szerencsére vannak, akik folytatják. 
Csak a személyzet cserélõdik! Ritkábban, mint a lakók! 
De olykor ennek is be kell következnie... 
Vezetõcsere lesz. 
Ám ez a csere most idõ elõtti! 
Szomorú!

Julika! Áldásos munkád nagyon köszönjük! Nagyon sok idõs szomorkodik
majd utánad, mert tudom, hogy mennyire szeretnek! Kint is, bent is! 

Az ugon végzett alpolgármesteri munkádban találd meg a kiutat a
szomorúságból, és pótold a családodban, amit a munka miatt elmulasztottál!
Kívánom, hogy mihamarabb szülessék kisunokád, s teljesedj ki a nagyma-
maság szerepében, szeretetében! Meglásd, milyen gyógyító ír lesz a lelked-
nek! Adja meg mihamarabb a Jóisten! 

Légy boldog, elégedett ember! Kérlek, ne kerüld el Lakiteleket, mert sokan
nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékeznek a munkádra, Rád! A csen-
des, szelíd, szorgos, ám határozott Julikára! Czinege Edit

A GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI közül az elõzõ hónapban kimaradt, ame-
lyet végtelenül sajnáltam, hogy a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és
Lövész Egylet tagjai Heinrich Gábor vezetésével 2014. december 23-án a
Gondozási Központban élõ idõseknek Betlehemezést mutattak be, ezzel kívántak
áldott ünnepeket Lakóinknak.

Köszönjük nekik, hogy gondoltak ránk, hogy az ünnepi elõkészületekben áldoz-
tak ránk idõt. Sok sikert, minden jót kívánunk nekik.                         Tigyi Istvánné

„Apám, én egy autót szerettem
volna, nem Bibliát“

Egy fiatal férfi felkészül arra, hogy diplomát szerez. Sok hónapig
csodálta a gyönyörû sport autót egy kereskedõ bemutatóteremben, és
tudván, apja is jól megengedheti magának, azt mondta neki, hogy ez
minden, amit akar.

Az érettségi közeledtével a fiatalember várta, hogy az apja
megvásárolja az autót. Végül reggel az érettségi napján, az apja szólí-
totta õt a dolgozószobájába, és azt mondta neki, hogy milyen büszke,
hogy egy ilyen szépfiú, és mennyire szereti õt. Átadott neki egy szépen
becsomagolt dobozt.

Kíváncsi, de kissé csalódott, a fiatalember kinyitotta a dobozt, és talált
egy szép, bõrkötéses Bibliát, az õ nevével, aranyozott dombornyomá-
sos.

Dühösen, felemelte a hangját az apjára,, és azt mondta: „Rengeted
pénzed van, és nekem egy Bibliát adsz?“ kirohant és otthagyta a Bibliát. 

Sok év telt el, és a fiatalember nagyon sikeres volt az üzleti  életben. 
Volt egy szép otthona és csodálatos családja, de rájött, hogy az apja
már nagyon öreg. Úgy gondolta, talán el kellene menni hozzá. Õ nem
látta érettségi óta. 
De mielõtt intézkedett volna, kapott egy táviratot: édesapja elhunyt,

minden vagyonát õrá hagyta. Szükséges, hogy jöjjön azonnal haza,
mert intézkednie kell.

Amikor megérkezett az apja házába, szomorúság és megbánás
töltötte el a szívét. Elkezdett keresgélni apja fontos dokumentumai
között és látta, hogy a Biblia új, mint ahogy otthagyta évekkel ezelõtt.

Könnyekkel a szemében kinyitotta a Bibliát, és elkezdte lapozni. Az
apja gondosan kihangsúlyozta a következõ verset: Máté 7:11: „Ha azért
ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel
inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tõle?!“

Ahogy olvassa ezeket a szavakat, egy autókulcs esik ki a Bibliából,
címke rajta, amin a kereskedõ neve ugyanazé a kereskedõé, akinél õ
sportkocsit látta.. A címkén volt egy idõpont, az érettségi napja, és a
következõ ráírva ...

K I F I Z E T V E

Hányszor elszalasztjuk Isten áldását, mert nem ilyen csomagot vár-
tunk?...                                                                              ismeretlen

Léleküdítõ gondolatok

„A hit a remélt dolgok bizonyosságként való megélése.“
Jézusi üzenet: 1. Ismerd meg önmagad. 2. Szeresd, tiszteld a veled
élõket. 3. Légy hû önmagadhoz. 4. Valósítsd meg az álmaidat. 5. És
amikor boldog vagy, egy percre gondolj a Mindenhatóra, és a szeretetet
százszorosan visszasugárzza rád. 

Embernek lenni jó!
A Tízparancsolatnál jobb „törvényt“ senki sem találhatna ki. 

Meg kell tanulniuk az embereknek, hogy egymást szeressék, elfogad-
ják, és  megéljék naponta az összetartás erejét.
A magyarok ha összetartanának, ha önzetlenül segítenének
egymásnak, Svájcnál gazdagabb országot teremthetnének.

Milyen „érzékszerveink“ vannak még az öt alapérzékszerven kívül?
1. Látás, 2. Hallás, 3. Szaglás, 4. Tapintás, 5. Ízérzékelés, 6. Empátia,
7. Megérzés képessége (intuíció), 8. Jövõérzékelés, 9. Bõrlátás, 10.
Gondolatok érzékelése

Próbáld ki:  ha hálát adsz azért, amid van, sokkal könnyebben
elviseled annak hiányát, amid nincs!

„Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad ben-
nem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amivel
megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem,
nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg errõl, hiszen soha többé
nem fogok erre járni.” (William Penn)
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Felkészülés – szezon indulás – öt
mérkõzés itthon

A Lakiteleki Torna Egylet ifjúsági és felnõtt csap-
atai január közepétõl kezdõdõen készülnek,
készültek a március elsõ napján induló megyei
másodosztályú bajnokságra. A felnõtt együttest
Kemenes György személyében új edzõ irányítja,
az ifjúságiak trénere továbbra is ifjú Tóth Sándor
maradt.

A felnõttek már az elsõ hét végétõl heti rendszer-
ességgel edzõmérkõzéseket is játszanak, játszot-
tak. A többnyire magasabb osztályú ellenfelek
komoly erõpróbát jelentettek, amit a látottak
alapján egyáltalán nem zavarta a játékosokat. A
csapat az õszi szezonban több hazai mérkõzésén
remekül kezdve, a játékidõ kétharmadáig vezetett,
jól tartotta magát. A mérkõzés végére azonban
ellenfelei kiegyenlítettek, vagy felül is emelkedtek.
A mostani felkészülés után remélhetõen a kondíció
is elég lesz és a figyelem is végig élénk marad. Ez
pedig azt jelentheti, hogy a mérkõzések után a
nézõk több gyõzelemnek örülhetnek majd; a csap-
at pedig erõs középcsapatként a kilencedik helyrõl
megkezdi a felzárkózást.

Szerencsére jó a kapcsolat a játékosok és a sza-
kvezetõ között, a két érkezõ játékos Balla József
és Széll Gábor nagyon jól beilleszkedett. Velük
nemcsak bõvült, de erõsödött is az állomány.

Bérlet igazolványok válthatók

A múlt évi pálya rekonstrukció miatt több
mérkõzést játszottak idegenben csapataink. Ennek
természetes következménye, hogy a tavaszi sze-
zonban megfordul a dolog. Remélhetõen a nézõk,
a szurkolók örömére is, az elsõ öt mérkõzés hazai
pályán lesz. Nemcsak ezért, minden esetre az
egyesület elnöksége úgy határozott, hogy
belépõként is használható egyesületi tagsági iga-
zolványokat bocsát az érdeklõdõk rendelkezésére.
Az igazolvány egyesületi tagsággal jár, ami egye-
bek mellett azt jelenti, hogy tulajdonosaik
véleményezhetik az egyesület munkáját, választók
és választhatók, részt vehetnek az egyesület éves
tevékenységét értékelõ döntések kialakításában.

Biztató utánpótlás

Az egyesület és szerencsére a felnõtt csapat
szakvezetõjének elve is az, hogy egy stabil
játékosállományban lehetõleg a hazai kötõdésû
sportolók kerüljenek elõnybe. Ezért is örvendetes,
hogy szinte hagyományosan a lakiteleki után-
pótlásnak most is vannak tehetségei, sikerei. 

Az igazat megvallva volt olyan idõszak, amikor
létszám, korosz-tály gondokkal kellett küzdeni; a
jelenleg helyzet azonban sokkal kedvezõbb. 

A múlt év õszétõl az egyesület három korcsoport-
ban van jelen. 

Ám nemcsak szép létszámról beszélhetünk,
hanem szép eredményekrõl is. 

A közvetlen utánpótlást jelentõ ifjúságiak
dobogós helyen várják a folytatást, és ugyanilyen
helyzetben van a Verebélyi Gábor által irányított U
17-es serdülõ csapat is. Ráadásul vannak tavaszi
visszatérõk, illetve a közelmúltban haza igazolt
néhány, korábban a megyeszékhely után-
pótlásában szereplõ fiatal is. 

A serdülõk már az idén is igazolták tehetségüket.
A közelmúltban megrendezett teremtornán kiskun-
félegyházi és kecskeméti csapatokat megelõzve
tornagyõzelmet arattak, Szabó Dávid pedig a torna
legjobb játékosa lett. 

A csapat sikerében társaival együtt komoly
szerepe volt Kovács Mihálynak is, akinek neve
azért is említést érdemel, mert fiatal kora ellenére
már szerepelhetett a felnõtt csapat keretében is.

Reméljük az érdeklõdést!
Az idei év több változást hozott az egyesület

életében. Új elnökség kezdte meg mûködését, új
edzõ irányítja a felnõtt csapatot, amelynek vannak
új játékosai is. Több korosztályban  tehetségek
szerepelnek az utánpótlás területén, akik ráadásul
sikeresek is. Ehhez jön, hogy elsõ öt hazai
mérkõzését hazai pályán játssza az ifjúsági és a
felnõtt csapat. 

Mindezek után talán joggal remélhetõ, hogy szép
számú érdeklõdés kíséri majd a csapatok tavaszi
szereplését.

Terjéki Ferenc

Laki te lek i  Torna Egylet
– Verebélyi Gábor és Terjéki Ferenc összeállítása –

Tisztújító közgyûlést 
tartott a  Lakiteleki

Torna Egylet
A szavazás eredményeként a közgyûlés a

vezetõségébe választotta: Dombi Sándort, Gangl
Jánost, Gulyás Imrét, Kissné Tubak Irént,
Szentirmay Tamást, Terjéki Ferencet és Tóth
Sándort. Az alapszabály. Ennek eredményeként
Szentirmay Tamás lett a Lakiteleki Torna Egylet
elnöke. A vezetõség megbeszélése alapján az
elnökhelyettesi posztot Terjéki Ferenc tölti be.
Szakosztályvezetõ maradt Gulyás Imre, a gaz-
dasági vezetõ pedig Kissné Tubak Irén. A technikai
vezetõi feladatokat Dombi Sándor látja el, míg Tóth
Sándor a pálya és az épület karbantartási fela-
datait fogja felügyelni, míg Gangl János az után-
pótlás nevelést fogja figyelemmel kísérni. A felnõtt
csapat edzõi feladatait az elkövetkezendõ idõben
Kemenes György látja el akit arról kérdeztünk mit
tervez a tavaszi szezonban:

„Fontos célnak tartom hogy az ifi csapat a
dobogón végezzen,ehhez minden segítséget
megadok,valamint a felnõtt csapat felzárkózása az
élmezõnyhöz. Mivel kevés a hátralévõ mérkõzés
szám és 10 pontra vagyunk az ötödik helytõl, az 5.
- 6. hely elérése is kemény de reális cél. Tervek:
egy masszív egységes csapat kialakítása ,amely a
2015 - 2016 évi bajnokságban meghatározó
szerepet tölthet be fõleg helyi kötõdésû
játékosokkal. A két új igazolás mellé (Balla József
és Széll Gábor ) jelenleg nem kívánok több
játékost hozni,maximálisan bízom a jelenlegi
keretben , akik példaértékû hozzáállással dolgo-
zták végig a felkészülést,és átérzik a helyzet
fontosságát! 

A bajnokság befejeztével értékelni fogjuk a
vezetõséggel az elmúlt fél évet,és kitûzzük a jövõ-
beli célokat. 

Végül,de nem utolsó sorban azt szeretném,hogy
SZURKOLÓINK,és a CSAPAT találjanak egymás-
ra,és sok szép közös sportélményben legyen
részünk !”                                      Verebélyi Gábor

Új elnökség vezeti a lakiteleki 
polgárõrséget

Tisztújító közgyûlést tartott január 30-án
Polgárõrség Lakitelek egyesület, mivel az elõzõ
elnökség lemondott megbízatásáról. A Mûvelõdési
Házban tartott közgyûlésen módosították a

Polgárõrség Lakitelek alapszabályát, hogy az megfeleljen a hatályos
jogszabályoknak. Változás, hogy a helyi polgárõrség lovas tagozata
ezen túl lovas csoport néven fog mûködni, amelyet a csoport képviselõ-
je vezet. A lovas elnökhelyettesi tisztség megszûnt.

Az alapszabály módosítása után következett a tisztújítás, amit azért
kellett tartani, mivel a korábbi elnökség lemondott.

A tisztújítás jelölési folyamata során Madari Róbert korábbi elnök,
Török Nándor korábbi elnökhelyettes és ifj. Salánki Imréné korábbi titkár
is kapott jelölést tisztségre, azonban azt egyikük sem vállalta.

Elnöknek jelölték, és vállalta is a felkérést Felföldi Zoltán és Müller
Ferenc. Elnökhelyettesnek jelölték Madari Andort és ifj. Salánki Imrét,
titkárnak jelölték Salánki Zsoltot és Varga Zoltánt. A közgyûlés titkos
szavazással választotta meg a tisztségviselõket.

A választás eredményeként a Polgárõrség Lakitelek elnöke a
következõ öt évben Felföldi Zoltán lesz, az elnökhelyettesi tiszt-
séget Madari Andor töltheti be, míg az egyesület titkára Varga
Zoltán lesz.

A Polgárõrség Lakitelek megköszöni Madari Róbert, Török Nándor, ifj.
Salánki Imréné és Szabó Nóra munkáját, amivel több éven át hoz-
zájárultak a lakiteleki polgárõrség hatékony mûködéséhez.            V-Z-
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HÁZI PRAKTIKÁK
Varázslatos lefolyótisztító

Nehezen megy le, kicsit jobb,
nehezebben megy le, talán egy kicsit
jobb, aztán VÉGE. Nem megy le semmi
az ég egy adta világon semmi a
lefolyón. De van megoldás.
Természetesen szódabikarbóna kell
hozzá. No meg ecet.
Önts kb. 1,5 dl ecetet a lefolyóba!
Önts kb. 1 kg szódabikarbónát utána!

Így születnek újjá a törülközõid:
Jó pár mosás után, törülközõink tapin-
tása már rég nem a boltban tapasztalt
pihe-puha érzés, az illatuk is hagy némi
kívánni valót maga után, így itt az ideje,
hogy bevessük magunkat, és tegyünk
valamit. Nem lesz másra szükséged,
mint a régi, punnyadt törülközõidre, egy
bögre 10%-os ecetre és fél bögre szó-
dabikarbónára.
A menet: tedd a törülközõket (színek

szerint szétválogatva!) a mosógépbe.
Öntsd a dobba a bögre ecetet, és indíts
el egy magas hõfokú mosást. (Elegendõ
a 60 fokos is!) Fontos, hogy az eceten
kívül semmit ne adj a mosáshoz! Ha
kész a program, akkor fogd meg a fél
bögre szódabikarbónát, és öntsd a
nedves törülközõkkel teli dobba, majd
újra indítsd el a magas hõfokú mosást.  
Amikor kész a program, vedd ki,
teregesd ki a törülközõket, majd amikor
megszáradtak örüljünk. Puha, finom
törülközõket kapunk.

VOLT EGYSZER EGY HATÁRÕRSÉG
DE JÓ LENNE, HA VOLNA MÉG!?

Lehet, hogy nem tûnt fel senkinek, de már nincs
határõrség! Mert Gyurcsány Ferenc feneketlen „roham-
rendõr“ gyomrába Schengenre való hivatkozással
szõrõstõl-bõröstõl benyelte az egész intézményt. 

Pedig a Schengen-i Egyezmény nem azt írta elõ,
hogy fel kell számolni a határõrséget, hanem, az erõk-
ifejtés összpontosítását áthelyezni  a külsõ határokra,
azon országok irányába, amelyek nem tartoznak a
Schengen-i Egyezményhez. 

Hazánk azáltal, hogy a határõrséget a rendõrségbe
integrálták, rendkívül sebezhetõvé vált. 

A határõrség volt az utolsó szárazföldi erõ, amely
alkalmas volt összfegyvernemi harc megvívására.

Szervezetten képes volt kisebb erejû fegyveres erõ
feltartóztatására a fõerõk beérkezéséig. Ki volt ez
munkálva, be volt gyakorolva, de a NATO majd az
EURO okozta eufólia törölte a józan észt, a schengeni
csatlakozás pedig elvitte még a maradékot is. 

Gondoljunk csak vissza a majd  10 évig elhúzódó dél-
szláv válságra a köznapi gondolkodásban még csak a
hírek szintjén értesültek az emberek az eseményekrõl,
de a túloldalon már folyt a háborús készülõdés, amire
kellett reagálni és a határt már megerõsített szolgálat-
tal õrizték. Ahogy kitört a háború a határõrség egy
részével a déli határszakaszon kialakult helyzetnek
megfelelõen háborús hadrendben  7900 fõvel 28 határ-
vadász századba szervezve õrizte a déli határt,
leginkább a Baranya háromszöget, ahol a szerb-horvát
szembenállás volt. A harcérintkezés vonalán mûködött
egy viszonylati parancsnokság önállóan elkülönülve az
országos parancsnokságtól és irányította az itt disz-
lokáló három határvadász század védelmi
tevékenységét. Egy század tartalékban, kettõ pedig a
harcérintkezés vonalán tüzelõállásban volt meg-
erõsítve páncélozott szállító harcjármûvel, páncél-
törõvel és aknavetõvel. Ugyanakkor a határõrség szük-
ség esetén készen állt személyre szóló behívási
parancsok hadkiegészítõ parancsnokságokra történõ
megküldésével a  határvadász századok dublirozására
8000 fõ tartalékos állományú  behívására.

Ez volt a múlt és mi a jelen? 
Keleti szomszédunkban háború dúl, déli szomszé-

dunk felõl menekült áradat. Mégiscsak kellene a
határõrség?

Nem azt mondom, hogy 25 ezer fõvel, mint ahogyan
fénykorában mûködött, de néhány ezer fõvel szükség
lenne olyan határõrségre, aminek fõ feladata
Magyarország határainak õrizete és védelme.  

Kecskés Sándor
(a határõrség egykori tisztje) 

Köszönetnyilvánítás
A Könyvtár és a Könyvtári Közösségekért Alapítvány min-
denkinek megköszöni, hogy az elmúlt évben személyi
jövedelem adója 1%-ának felajánlásával, vagy a számlára
történt befizetéssel segítette a könyvtár rendezvényeit illetve
könyvbeszerzését. 
2014-ben a felajánlott 1%-ok összege 32.091.- Ft volt. 
Kérjük mindazokat, akik szeretnék, hogy a könyvtárban, a
továbbiakban is legyenek rendezvények, kiállítások, személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával vagy az alapítvány
számlájára befizetett összeggel továbbra is támogassák
alapítványunkat, könyvtárunkat. 
Adószámunk: 19552804-1-03
Számlaszámunk:52000018-11023490
Tisztelettel várjuk további támogatásukat és az adójuk 1%-
ának felajánlását.

Brukner Lajosné Dékány Zoltánné
kuratórium elnök könyvtárvezetõ

SZAVAZÁS! Ugye nem felejette el?
Magyarországról a tatai kocsányos tölgy
várja szavazataitokat, hogy elnyerje az
„Európai év fája“ címet.

Aki még nem szavazott, megteheti 
február 28-ig!!

www.treeoftheyear.org

Községi Könyvtár Lakitelek,
Széchenyi krt. 35.

Tel.:76/ 448-957, ill. 76/548-116

Bognár professzor
üzenete Amerikából:

Sok évet tanulmányoztam a
nagyanyák szerepét. Be van
bizonyitva, hogy azok az  unokák,
akik közel állnak nagyanyjukhoz,
késõbb jobb felnõttek lesznek, elfo-
gadják az idõs embereket, és saját
nagyszüleiket majd jobban segítik,
és az öregségüket is jobban elvise-
lik.  Sõt, tizenévesen közelebb van-
nak a nagyanyjukhoz a gyerekek,
mint a saját szüleikhez, mert tõlük
csak állandó kritizálást és utasítá-
sokat kapnak; a nagymamák
sokkal engedékenyebbek. 
Csak kényeztesse minden nagy-
mama az unokáját, soha sem tud
eleget tenni értük, és meg fogják
hálálni!
Aki sokat törõdik az unokákkal,
boldog nagyszülõ lesz; az unoka
pedig gondoskodóbb, elfogadóbb
felnõtt!

– Kötelezõ felelõsségbiztosítás
– Casco (jelentõs árkedvezménnyel!)
– Lakásbiztosítási akció
– Megtakarítások saját -és lakáscélra 

(állami támogatással!)

Forduljon hozzám bizalommal!  
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA üzletkötõ
06/30/636-5202



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!

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679;  

06-20/200-53-15.

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

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!

Jól bevált
kifõzde!! 

Helyben fogyasztásra,
elvitelre (ételesben),

vagy becsomagolva  – magyaros ételekkel,
házias ízekkel várják a vendégeket!

Menü házhoz szállítása, a’la
carte is lehetséges!

Tel: 06-30/  632-53-72

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

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

Nézzen be!
Folyamatos akciókkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás:
H – P:       6-tól 2100-ig

SZ – V:      7-tõl 2100 -ig

BON-BON-
BONBON

Kovács Ferenc vállal:
– szobafestést 
– mázolást 
– tapétázást 
– homlokzatfestést

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon: 06-30/478-9396
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Szép frizurát szeretne?
Sok szeretettel várom
Önt  is, mint minden

kedves leendõ
vendégemet!

Ugrina AlexandraUgrina Alexandra

fodrász

Lakitelek, Dobó I. u.18 sz. alatt. 
Tel.: 06-70/544-55-49

TUPPERWARE edények
és konyhai kiegészítõk

kaphatók és rendelhetõk:
Kalics Józsefné, 70/516-

1613; 76/449-370.
Katalógus is

kérhetõ!
Bõvebb információ: 
www.tupperware.hu

ERESZCSATORNÁZÁS, 
BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!!

Horganyzott csatorna szerelése
– anyagárral együtt 1. 400 Ft/fm.

LAKITELEKEN 
A 

KLEOPÁTRA
KOZMETIKÁBAN

FLABeLOS GÉP INGYEN
KIPRÓBÁLHATÓ!
fogyókúrázóknak, 

cukorbetegeknek, érszûkületre!

B E J E L E N T K E Z É S :  
0 6 - 20 / 3 2 - 4 4 - 15 0 ;  

L A K I T E L E K ,  
S Z É C H E N Y I  K R T.  7 6 .

BÚTOROZOTT SZOBA
KIADÓ!

Érd.: 0 6 - 3 0 / 4 5 1 - 9 6 - 78

GYÜMÖLCSÖS eladó Lakiteleken.
Terület: 1 ha, szépen gondozott,
csepegtetõ öntözés, villany és
kerítés is van. Érd.: 20-387-8991

Fiatal, meg-
bízható pár

hosszú távra  keres kizárólag 
új építésû kertes HÁZAT

(tanya kivételével!) albérletbe, 
a késõbbiekben megvételre. 

Tel.: 06-70/405-11-52

Lakitelek közontjában kertes
családi ház eladó! Beépített

cserépkályha, gázkonvektoros.
Veteményezett kert, szõlõ,

gyümölcsfák, rendezett környezet;
közelben ABC. Ár megegyezés

szerint. Érd.: 76/449-367.

2,5 szobás
családi  ház

eladó.
Érd.: 06-30/214-28-69

Eladó: Mercedes 124-
es 2000 cm3-es
diesel autó; 1992-es
évjáratú, kiváló álla-
potban van. Érd.: 06-
30/357 86 88

Kedves lakitelekiek! A Korona
vendéglõ helyén megnyílt a
használt cikkeket árusító
boltunk! Bútorok, ruhák,
mûszaki cikkek, ezer apró
cikk nagy választékban. 

Nyitva: H– P.: 9-tõl 17-ig;
Szo: 13-17 óráig; 

Gyere be és böngéssz!

Családi háznak
kialakított üdülõ,
az üdülõterületen
a Rigó utca 27.
számú ház
sürgõsen eladó.
I.á.: 6 millió forint.
Érd. a helyszínen. 



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „MINDEN OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!“ Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte:
Almási Lászlóné . (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert: Faragó
Tamás.  (Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát nyerte: Kelemen Imréné.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) A Mc’Kecskés étterem
sültes tálját nyerte: Filutás Lajosné. (Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerte-
seknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek be-
fáradni a szerkesztõségbe. (Lakiteleki Újság szerkesztõsége, Kossuth u. 15.) 
Újságelõfizetést nyert: Cseh Jánosné, Kelemen Gyuláné, Seres János.
(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,  2015-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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Vízsz. 1. Ezen a helyen a település lakóinak összefogásával egy
látványos  teret hoztunk létre (z. b.: P). 11. Végtelen lakat! 13.
Móricz-regény. 14. New Bedford étterme. 17. Ra párja. 18. Hányjuk el
a földet! 19. Darája. 20. … Jurgens (decemberben elhunyt oszták
énekes). 22. Némán: lángot. 23. Oda páratlanul. 25. … Olga (festõ és
jógatanár). 26. Az út lefelé vezet. 28. Ák!  29. Hangtalan tócsa! 30.
Üreges rúd. 31. Az egyik katalógus áruház neve. 32. Párosujjú patás.
34. Hajfonat. 35. Eltulajdonít. 37. Norvég, svéd, spanyol és luxembur-
gi autó. 40. Kristályos anyagai. 41. Eritrea. 43. Gabonatartó. 45.
Õrangyal az elején. 47. Páratlanul késõ! 48. Méregtelenítõ szervünk.
50.  Állampolgársági… (helyszíne volt e hely 2012-ben). 53. Nem
viszi tovább. 54. Mar. 55. Bingó párja. 57. Én vagyok a legelején! 58.
Üres a tálam! 60. Audi márka: … coupe.61. Fakorona. 62.
Kambodzsa, Gadon, osztrák, német autó. 64. Sólyom-hangzó! 65.
Sebhely. 67. Most. 68. Történetet mond. 70. Minden szó ebbõl áll. 72.
Hosszú szolmizációs hang. 73. Jó munkás. 75. Csörömpöl. 77. Érték.
78. Régi hosszmérték. 79. Ezt az emléknapot ezen az Emlékezés
Harangjánál  szoktuk megtartani.

Függ. 1.  A park egy fontos eleme lett (z.b.: S, Û). 2. Ilyen
monda is van. 3. Személyes névmás.  4. PMÁ. 5. Majdnem lusta!
6. Ez is található Lakiteleken.  7. Minekutána, 8. Mûvészkedik.
9. Sír. 10. Kambodzsa, Bulgária. 11. A lemezlovas. 12. Pókfajta.15.
Orca. 16. Ide is szoktunk tenni koszorút március idusán (z. b.:
P, Z). 21. F-fel az elején: levegõt tõle megvon. 24. Nem a palatetõn,
hanem… 27.Csúnya, alaktalan. 33. Elégel. 36. Sohasem, végek
nélkül! 38. Éjszakát eresztõ, mesebeli lény. 39. Régi súlymérték.
42. Csónakot vízre bocsátó. 44. Kák! 46…. Armstrong, õ tette a
lábát elsõként egy idegen égitestre (Holdra). 49. Ajánl. 51. Ver. 52.
Luxemburgi, német és ománi autók.  56. Pátarlan gombát! 59.
Ruháját tisztítja. 63. Napszak.   66. Garnitúra eleje!   69. Egyik
rock-zenekarunk.    71. GÖA. 72. Panoráma. 74. Országos
Rendezõ-iroda. 76. Üres gép! 

Zsúfolt buszra nem fér fel egy férfi.
Idegesen elkiáltja magát:
– Menjenek már beljebb, annyi hely
van még ott, hogy sakkozni lehetne!
Erre a válasz :
– Jöjjön csak jóember, úgyis hiányzik
egy paraszt!

– Doktor úr, azt hiszem új szem-
üvegre lenne szükségem!
– Az biztos, mert ez egy hentesüzlet!

Piacon:
– Egy almát kérek!
– Kettõ lett, maradhat?

A székely nagyon összeveszett a
feleségével. Olyannyira, hogy a férj
elmegy otthonról. Eltelik egy év, két
év, öt év, amikor végre újra megje-
lenik. Az asszony kérdõre vonja:
– Aztán hol voltál ennyi ideig, Ábel?
– Kinn...

– Áron bátyám! Asztán tud-e még?
– Hát hogyne tudnék, fiam! Csak...
már nem bírok...

– Móricka, mondd meg, mi történt
1802-ben?
– Akkor született Kossuth Lajos.
– Nagyon jó. És 1805-ben?
– Akkor lett hároméves.

A nagypapa meséli az unokáinak:
– Kisunokáim, nekem egyszer a zene
mentette meg az életemet!
– Hogyan, nagypapa?
– Még az 1960-as nagy árvíz idején
történt. Jött a víz, aztán elöntötte a
házunkat. Már majdnem megfullad-
tunk, amikor mentõ ötletem támadt.
Felfordítottam az ebédlõasztalt, ráül-
tettem a nagyit, és õ szépen kiúszott
rajta, míg felvette egy mentõcsónak.
– De nagypapa, hol volt itt a zene?
– Tudod, én meg a zongorán kísér-
tem a nagyit...

Egy takarítónõ feljelentést tesz a
rendõrségen, hogy a munkahelyén
megerõszakolta egy férfi a folyosón.
– És nem tudott elmenekülni? –
kérdezi a rendõr.
– Hogyan menekültem volna el?
Jobbról fal, balról fal, mögöttem a
férfi, elõttem meg már föl volt mosva!

Micike kérdezi szõke barátnõjét:

– Hallottad, hogy már az állatok is
lövöldöznek?
– Nem!  Miért kérdezed?
– Azt írja az újság, hogy az udvaron
agyonlõtte  a menyét...

– Kedves barátom, hogy megy a
méhészkedés?
– Hát, mézem még nincsen, de az
anyósomat már kb. 40-szer meg csíp-
ték ezek a szorgalmas kis állatok...

A szõke nõ odamegy a benzinku-
tashoz és így szól:
– Elnézést, a csõ nem ér el a kocsiig!
Mire a benzinkutas:
– Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szõke nõ odasimul teljesen a
benzinkutashoz, és a fülébe súgja:
– Elnézést, a csõ nem ér el a kocsiig...

Autós definíció
– Belegondoltál már, hogy aki lassab-
ban vezet nálad, az idióta; aki  meg
gyorsabb nálad, az vadállat...

Egy angol és egy skót vacsoráznak.
A vacsora végén az angol letesz az
asztalra egy fontot majd így szól:
– Osszák el!
A skót egy pennyt tesz le, és így szól:
– Szorozzák meg!

Lovasiskola mondatok:

–  Látják azt a csoportot a korlát mel-
lett? Azok nem lovagolni jöttek,
hanem magukon röhögni. Úgyhogy
szedjék össze magukat!
– Hátul két lába van, ezekkel fut, elöl
kettõ, ezekkel fékez, és mind a négy
patában végzõdik. Így lehet meg-
különböztetni az asztaltól...
– Látják a ló hátán a nyerget? Õseink
alatta puhították a húst. Maguk meg
felette fogják...
– A ló elöl harap, hátul rúg, ezért a
közepén szállunk föl rá.
– Segítsen neki, emelje a lábát! Úgy,
most lendítse föl! Most egy kicsit pi-
henjenek, míg én kiröhögöm magam!
– Ezt hívják kényszerleszállásnak...
Elég alapos talajlazítást végzett!
– Igaza van, a csúcson kell abbahagy-
ni! Tisztelem a tudományos érdeklõ-
dését, de abban a susnyásban nem
fog találni ritka növényfajt. Majd ha a
ló visszafelé jön, megint felszállhat...

LakitelLakitelek jelek jelenébõlenébõl (2012)

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Az Eötvös Iskola
Programtervezete 
Lakiteleki  projekttalálkozó, 

2015. március 24-28

márc. 24. (kedd)
A nap folyamán érkezés az iskolába, ahol a vendég gyerekeket várják
a fogadó családok.

márc. 25. (szerda)
Reggel: A vendégek és a résztvevõ gyerekek lovas kocsis, traktoros
menetben bevonulnak a Népfõiskoláról  a faluba. 
Egész nap: FALUBEJÁRÁS
A projekttalálkozó rövid megnyitó ünnepsége a Mûvelõdési Házban.
Szerepelnek a Tûzoltózenekar tagjai.
Kiállításmegnyitó: A helyi élõvilágot mutatják be a helyi és a
vendég iskolák tanulói
Utána:  iskola, óvoda  bemutatása.
Iskolai mûhelyek: Vadas László vezetésével közös gálamûsor
elõkészítése, Szelesné Kása Ilona vezetésével  festés növényi fes-
tékekkel, majd indulás a Tõserdõbe.
Étkezés: Bográcsozás a Tõserdõben. (Gulyásleves, fánk)
Tõserdõ bemutatása: Kalandpark, Séta az erdõben, lovaglás, csó-
nakázás.
18:00 „Nagyanyám fõztje“ –  ecological food, ételkiállítás és kóstoló.
Helyi termelõk bemutatkozása 

márc. 26. (csütörtök) 
Reggel: Gálamûsor elõkészítése. Indulás Kecskemétre.
Városnézés, Leskowsky Hangszergyûjtemény,
Recikloband koncert.
Nagytemplom tornya, domb-túra
Du. Tanya Csárda vagy Aranyhomok
„ecological“ vacsora
kb. 4-tõl szabad program, Népfõiskola (úszás, lovaglás, sakk, stb) v.
családok

márc. 27. (péntek)
Reggel: Gálamûsor elõkészítése.
Kirándulás Budapestre.
Tervek:   – River Ride kétéltû busz

– parlamenti látogatás
– Budai  Vár

Este: Búcsúmulatság, fogadás a Mûvelõdési Házban

márc. 28. (szombat)
HAZAUTAZÁS

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa:

Filléres tavaszi lakásfelújítás – 
látványos és olcsó „beavatkozások“

Idõrõl idõre szüksége van az embernek egy kis felfrissülésre,
hogy a környezet és a mindennapok monotonitását megtörje. A
tavasz közeledtével jót fog, ha az otthonunkon végrehajtunk egy kis ráncfelvarrást. Egy
látványos és üdítõ lakásfelújítást már fillérekbõl is el lehet intézni. 
A lakásfelújítás rendszerint sok gonddal és még több kiadással jár – legalábbis ez van a
legtöbb ember fejében, és ezért nem is mernek belevágni. Pedig lehet ezt élvezetes
idõtöltéssé tenni, csupán egy kis kreativitás kell hozzá. Nem muszáj mindjárt felszedni a
csempét és áttologatni a falakat.

Mázoljunk kedvünkre!
Az elsõ, kézenfekvõ dolog egy festés. Az unalmas fehér falakat már kis költségbõl
magunk is kiszínezhetjük, ehhez nem kell külön mestert hívni. Itt igazán elengedhetjük a
fantáziánkat, de pár szabályt azért érdemes szem elõtt tartani. A színek ereje jelentõs,
hiszen képesek tágítani és szûkíteni a tereket. Kis helyiségeket világos színnel ajánlott
pingálni, a hosszú magas tereknél pedig alkalmazzuk azt a trükköt, hogy a padlót és a
mennyezetet színesre, a falakat pedig fehérre festjük. Ettõl a szoba alacsonyabbnak és
szélesebbnek tûnik majd. Kicsi és alacsony tereknél minden falat és a padlót is világos-
ra színezzük. 

Ápol és eltakar
Ha a padló nem festhetõ - mert például járólap borítja, akkor sem kell beletörõdni és
életünk végéig megtûrni annak megunt színét és mintáját. Kaphatóak kifejezetten ilyen
célra tervezett öntapadó burkolólapok, ezeket különösebb szakértelem nélkül magunk is
lerakhatjuk.
Elõször tervezzük meg a kívánt mintázatot - háromnál több színt nem érdemes használ-
ni, mert attól kaotikus lesz a kép, különösen kis helyiségekben. A mintát a szoba
közepébõl indulva kell megtervezni, hogy a széleken mindenhol egyenlõ mértékben kell-
jen majd a burkolólapokból levágni. Egy szürke, ódivatú fürdõszobát ezzel a módszerrel
tökéletesen újjávarázsolhatunk! 

Manipuláljunk a kiegészítõkkel!
Ha a plafontól a padlóig megvagyunk az új színekkel, akkor térjünk át a berendezési tár-
gyak és bútorok kiegészítõire. Sokan legszívesebben kidobnák megunt konyhabútorukat
és szekrénysorukat, pedig egy pár száz forintos fogantyúval új életet lehelhetünk beléjük.
A felújítás utolsó felvonásaként újítsuk meg a kárpitokat és drapériákat. Nem kell megi-
jedni, nem kell az egész kanapét áthúzni, elég, ha a párnákra új „ruhát“ adunk és pár
kisebb kiegészítõvel – például zsinórokkal – díszítjük.

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

KÖSZÖNET!
A Lakiteleki Vakok és Gyengén Látók

Egyesülete köszönetet mond Felföldi Zoltán
úrnak, hogy lehetõvé tette a polgármesteri
végkielégítés felajánlásával, hogy mi is
részesülhettünk abból az adományból –
ötvenezer forinttal –, amit a civilszervezetek
között szétosztottak. Mi most ezt az összeget elköltöttük!

A mûvelõdési házban gyûltünk össze  jan. 20-án délelõtt a meg-
hívott vendégeinkkel együtt, ahol a zenészünk, Fekete Attila muzsi-
kált nekünk. Mindenkinek tudtunk venni egy-egy jegyzettömböt,
tollat, gyertyát, virágot ajándékul! Volt  sok sütemény, üdítõ!

Tíz éve vártunk arra, hogy ilyen sokan leülhetünk egy asztal-
hoz! Hat sörpad volt felállítva! Még Tyukász nénit is elhozták az
otthonból! Folytak a könnyei, hogy velünk lehetett. Köszönjük!

Golovicsné Marika

CSAPADÉK MENNYISÉGE ÉS MEGOSZLÁSA        
Lakiteleken 2014-ben

Hónap            Csapadék        Csapadékos 
/mm          napok száma

__________________________________

január           36,3                 17
február          32,8                   8
március          10,2                   3
április          36,0                   7
május            65,3                  11
június           25,6                   8
július           98,0                 14
augusztus        89,9                   6
szeptember      133,1                 10
október         105,9                  8
november         38,6                   6
december         51,1                   8

__________________________________
Összesen:        722,8              106

2013-ban 616,4 mm csapadék esett.

Az 50 éves évi átlag:   517 mm
(1901-1950)

Az elsõ félévben:   206,2 mm
A második félévben:   516,6 mm
A vegetáció alatt:   466,1 mm 

(04.15-10.15 között)
A nyugalmi idõben:   256,7 mm 

(01.01-04.14 és 10.15-12.31 között)
Az 50 éves átlagtól való eltérés: 205,8 mm
Hó vagy havasesõ 3 napon esett:  14,6 mm
Lakitelek 2015. január 30-án

Köszönjük Bányai Antalnak, hogy kitartó,
szorgos munkával naponta méri a csapadé-
kot Lakiteleken, s ennek összegzését el is
küldi a lapunknak!



A mai kor paradoxona:

Nagyobbak a házaink, de kisebbek a családjaink;
Több a kényelmünk, de kevesebb az idõnk;
Több diplománk van, de kevesebb böl-
csességünk;
Nagyobb tudásunk, de gyengébb értékítéletünk;
Több szakértõnk, de több problémánk;
Több gyógyszerünk, de kevesebb egészségünk;
Eljutottunk a Holdra, és vissza is tértünk onnan,
de gondot okoz, hogy átmenjünk az utca túlsó
oldalára megismerni az új szomszédot;
Több számítógépet építünk, hogy több informá-
ciót tárolhassunk, mint valaha, de kevesebbet
kommunikálunk egymással.
Gazdagok lettünk mennyiségben, de szegények
minõségben.
Ez a kor a gyorséttermeké és a lassú emész-
tésé.
A magas embereké törpe jellemmel.
A hatalmas profitoké és sekélyes kapcsolatoké.
Olyan idõket élünk, amikor rengeteg minden van
a kirakatban, de semmi sincs a szobában.    

(Tendzin Gyaco, a XIV. Dalai Láma) 
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A PÉNZÜNK VAN VESZÉLYBEN!
FIGYELEM! TÁMADJÁK A 

MAGYAR BANK ÜGYFELEIT!
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 
Tel.: 76/513-300/30-27, Mobil:: +3620/560-5146e-mail: elbir@bacs.police.hu   

Adathalász levelekkel támadják az MKB Bank ügyfeleit –
értesült a Pénzcentrum. A bank megerõsítette, hogy észlelte a kísérletet,
percekkel a támadás kezdete után.
Az alert@mkbsecuritykey.hu e-mail címrõl, a bank logójával érkezik az a
levél, amit az MKB Bank nevében küldenek ismeretlenek, valószínûleg
adathalászat céljából. A levél tárgya mindössze annyi, hogy „Bejelentés“, a lev-
élben pedig annyit írnak, hogy Az Ön számlája jelenleg elakadt. Biztonsági
okokból meg kell, hogy érvényesítse a személy-azonosságát. Majd egy linkre
kattinthatunk, ami az MKB netbanki belépõoldalára hasonlít, az URL-je viszont
http://chyerdak.be - vel kezdõdik.

Erre a kamu oldalra visz a levél linkje

Az ügyfél-azonosítók megszerzésére irányuló adathalász (más néven phishing)
kísérletek eléggé elterjedtek: az internetes bankolás térhódításával mind többet
próbálkoznak ilyesmivel a csalók. Ugyanakkor a bankok felkészültek az efféle esetek
kezelésére – tudtuk meg az MKB Banktól. 

A pénzintézet a mostani kísérletet is gyakorlatilag percekkel a támadás kezdete,
azaz az elsõ elektronikus levelek beérkezése után észlelte. A bank idõben és rész-
letesen tájékoztatta ügyfeleit az esetrõl annak érdekében, hogy se a mostani, se az
esetleges jövõbeni próbálkozások ne okozhassanak nekik semmilyen kárt vagy
kellemetlenséget. Megtette továbbá a szükséges lépéseket az átverõs weboldal
mielõbbi törlése érdekében.
A pénzintézet az utóbbi idõszak összes adathalász kísérletét visszaverte anélkül,
hogy azokból akár az ügyfeleknek, akár a banknak kára származott volna, rend-
szereik biztonságosabbá is váltak.
Amennyiben az ügyfelek szem elõtt tartanak két fontos tényt, az efféle próbálkozá-
sok kudarcra vannak ítélve:
wa bankok sosem kérnek ügyfeleiktõl bizalmas, személyes, illetve azonosításra alka-
lmas adatokat, mint például jelszavakat, PIN kódokat sem telefonon, sem e-mailben;
wIlyen adatokat soha senkinek ne adjunk meg; a „kíváncsiskodó“ megkereséseket
gondolkodás nélkül és azonnal vissza kell utasítani, a kísérletrõl pedig érdemes hal-
adéktalanul értesíteni bankunk ügyfélszolgálatát.
Az igazi bizonyíték arra, hogy adathalász honlappal állunk szemben, ha internetes
böngészõnk címsorában nem "mkb-s" honlapcímet látunk, illetve a biztonságosnak
tekintett "https" protokoll helyett "http" protokollt olvashatunk. Biztonsági okokból
banki internetes szolgáltatásokat soha ne használjunk úgy, hogy a bank internetes
oldalát e-mail-ben kapott hivatkozáson keresztül érjük el. Mindig kézzel és pontosan
írjuk be számítógépünk böngészõjének (browser) címsorába a bank internetes hon-
lapjának címét. Azonosító adatokat csak az ilyen módon elért netbanki szolgáltatás
bejelentkezõ oldalaira írjunk. E biztonságos oldalon adataik megadása elõtt
ellenõrizhetõ, hogy a kommunikáció biztonságos szabályrendszer (https pro-tokoll és
nem http) szerint történik (képernyõ ablak teteje), és a kapcsolat banki oldalán tanú-
sított, biztonságos központi gép áll.

Kéttucatnyi hamis, klónozott bankkártyát találtak
Magyarországon. A kártyákkal, több alkalommal is sikeresen fizettek, mielõtt a
rendõrség elkapta volna a külföldi tetteseket. Klónozásos technikával dolgozhattak,
azaz az adatokat bankjegykiadó automaták használatakor, egy illegális adatszerzõ
eszközzel szerezhették meg, a klónozott kártyákat pedig vásárláskor használták fel.
AMINT GAYANÚS JELET LÁT, azonnal jelezze a rendõrségen!

Ezt a verset nagyon régen az iskolában
tanultam. Nagyon szeretem a verseket
olvasni és érteni az író gondolatát!
Abban az idõben csodálatos írókat
ismertünk meg az írásaik alapján. Most
egy régi, kedves verset írok le, a régi
emlékembõl:

Mag ya r  Ho n r a
e m l é ke z ü n k . .

Száraz ágon hallgató ajakkal
Meddig ültök még csüggedten madarak,
Nincs talán még elfeledve a daluk,
Melyet egykor tanultunk?
Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jön 
a múlt idõk szép emléke?
Legyen a dal fájdalmas merengõ,
Csak énekeljetek!
Puszta bár az otthonunk vidéke,
Itt hagynátok idegen cserébe,
Más országban másképp szól az ének?
Õk nem értik a ti nyelvetek!
Legyen a dal fájdalmas merengõ,
Csak itthon énekeljétek!

Leírta Hegyi Rozália, 
84 éves lakiteleki lakos

„Az élet rövid, ezért nincs sok idõnk megör-
vendeztetni azok szívét, akik velünk együtt
utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát
szeretni! Siessünk kedvesek lenni.” (Amiel)
„Nem az a kedves, aki szép, hanem az a
szép, aki kedves.” (Tolsztoj)


