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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 2. szám
Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava  

„Ne tagadd meg a fajt, mibõl eredtél, lángoló vért, mibõl születtél, a földet, mely éltet s eltakar, 
ha magyarnak születtél, hát maradj MAGYAR!“

FALUGYÛLÉS LESZ!
Kedves lakitelekiek! Minden érdeklõdõt

szeretettel hívunk és várunk a mûvelõdési
házba, FALUGYÛLÉSRE:

február 25-e, péntek 17 órára. 

– „Te mire vagy büszke?“
Ezt a kérdést bármikor felteheti nekünk a gyermekünk, az

unokánk, bárki... Ha azonnal kell rá válaszolni, mire is gondol-
jak? Mindenképpen a mikro, majd a makro világomra. Büszke
vagyok magamra? A munkámra? A családomra? Az õseimre?
A nemzetemre?

Bátran állítom, hogy igen! Minderre büszke vagyok! 
Büszke vagyok, mert életet adtam három gyermeknek, fel-

neveltem õket a férjemmel, szárnyra bocsátottuk õket. Büszke
vagyok arra, hogy tanulhattam, azt a munkát végezhetem,
amivel a legtöbbet letehetek az asztalra: taníthattam, felelõs-
séggel újságot írhattam és írhatok, szerkeszthetek, és agyag-
ba formálhatom az álmaimat. 

Az õseimre is büszke vagyok! A szüleimre, nagyszüleimre, a
felmenõimre – egészen Árpád népéig! Büszke vagyok, hogy a
Hunyadiak, a Rákócziak nemzetségéhez tartozom. Értem a
nyelvét a Halotti beszédnek, Tinódinak;  de értem Arany, Petõfi
verseinek az üzenetét is. Õk is büszkén vállalták, mondták és
hirdették magyarságukat.

Miért is kellene szégyellni nekünk a nemzettudatunkat?
Miért nem vállalhatjuk mi is büszkén a magyarságunkat, mint
teszik azt más nemzetek? Miért, mi jogon vették el tõlünk?  

A Kárpát-medence kisugárzása mindenek feletti! Nem
véletlen, hogy oly sokan rá akartak már tenyerelni erre a földre,
el akarták venni tõlünk ezt a hazát! Feldarabolták, megcsonkí-
tották, megszégyenítették, kirabolták, bemocskolták, globali-
zálják...! DE ÉL A MAGYAR!  „Mert pénzéhes parazitáknak
nincs maradásuk a Szent Turul szárnyai alatt, a pilisi szív-
csakra védõernyõjében töretlenül fejlõdõ, az emberi civilizáció
Gondviselés általi letéteményese, a sumér-szkíta-etruszk-
kelta-hun-magyar nép között...!“

Van mire büszkék lennünk!  Légy Te is büszke magyar!  
Magyarnak lenni nem elsõsorban nagy szavak dolga, hanem

apró, de eredményes tetteké. Más népet is csak az tud becsül-
ni, aki a saját nemzetét becsüli, értékeli, és mindent megtesz
érte, ami erejébõl telik.

Mindenki tudja, hogy mit adott a magyarság a világnak!
Mennyi feltalálót, találmányt! Dinamó, helikopter, golyóstoll,
telefonközpont, csuklós autóbusz, számítógép, villamosvasút,
sorvetõgép, üvegbeton... csak hamarjában kiemelve néhányat,
de ott a C-vitamin, a klóros fertõtlenítés... mind-mind használják
az egész világon! S mennyit még!

Magyarország ott van, ahol mi vagyunk, ahol mi akarjuk, szeret-
jük. És Magyarország addig van, ameddig mi akarjuk, szeretjük.

A történelem során a szövetségeseink mindig cserben hagy-
tak. Okuljunk végre, tanuljunk, hogy jövõnk másképp alakuljon,
ne csak sodródjunk az árral láncáról leszakadt komp gyanánt.
Akinek nem fontos, hogy mi lesz velünk, magyarokkal, az essen
gondolkodóba... Gondolja át újra, hogy mit tegyen, mit kell tennie,
hogy elégedett legyen önmagával!  Elkezdeni csak annak nehéz,
akinek  mindez eddig nem volt lételeme! De soha nem késõ!

Adjon az Isten mindenkinek felemelõ, büszke nemzeti   érzést,
mert „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók“! Czinege Edit

Szeretettel hívunk és várunk minden lakitelekit
József-napi faültetésre...

...2011. március 19-én, szombaton 9.00 órára a
Templom parkba.

Még szebbé, zöldebbé szeretnénk tenni településün-
ket, ezért ezen a szép tavaszi napon nagy szeretettel
várunk mindenkit, aki munkájával hozzá szeretne járulni
a park szépítéséhez.

Kérjük a kedves segítõket, hogy ásót, lapátot, fém
gereblyét, vödröt szíveskedjenek magukkal hozni.

Ebédidõben finom bográcsos étellel várunk és
kínálunk mindenkit.

Amennyiben anyagi segítséget szeretnének nyújtani a
facsemeték vásárlásához, kérjük, szíveskedjenek már-
cius 5-ig Dávid Orsolyánál jelezni a 06/70/931-7886-os
telefonszámon vagy a muvhaz@lakitelek.hu e-mail
címen, illetve személyesen a Mûvelõdési Házban..

Találkozzunk József napkor a Templom parkban!

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terûletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedûink elsõ hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsõség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülõföldemet,
Mert szeretem, hõn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!   Pest, 1847. 

a községi ünnepségünk
a hagyományoknak megfelelõen

a Templom parkban, 
a 48-as kopjafánál lesz;
10  ó r a ko r k e z d õ d i k .

– Mûsort – mint minden esztendõben – a
helyi óvodások és az általános iskolások
adnak.
– Az ünnepi beszédet követõen  koszorú-
zással zárul a megemlékezés.

– 11.30-kor a Mûvelõdési Házban Bakosi
Mária festõmûvész kiállítása nyílik, „Szép
magyar tájak, magyar várak“ címmel.

Március 15-én Petõfi Sándor:

MAGYAR   VAGYOK

Az ünnepségre is, a kiállításmegnyitóra is
szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt !



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Heincz Lajos  (Szuromi Andrea)

Tombácz Kende Bánk (dr. Végh Katalin))

Kovács Kitti  (Nagy Erzsébet)

Sváb-Kovács Kolos  (Magyar Rita)

Jakobeli Viktor Norbert (Kocsis Kitti)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!
Az éjszakai és a hétvégi orvosi

(sürgõsségi) ügyelet: Tiszakécske
Egészségügyi Központja,

(Egészségház) Szolnoki u. 4.
Tel.: 76/441-435

Az ügyeletes orvos hívása:

06-20/91-57-063

HÁZIORVOSAINK
DÉLUTÁNI RENDELÉSE 
* DR. RÁCZ PÉTER

keddenként rendel;
* DR. KALOCSA ZOLTÁN

csütörtökönként rendel
13-tól 17 óráig.

LAKITELEKI    ÚJSÁG

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:
FEKETE JÓZSEF (1961)

NAGY PÁL (1969)
MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ OSZKÓ PIROSKA (1928)
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Tisztelt Lakitelekiek!

Kérjük, adójuk 1%-val támogassák a Lakiteleki
Óvodáért Alapítvány tevékenységét!

Adószám: 18341618-1-03

Az alapítványunk az Önök felajánlását az óvodai
játszóudvar fejlesztésére és a sószoba mûköd-
tetésére kívánja fordítni a 2011-es évben.

– Önöknek lehetõségük van arra, hogy adójuk 1+1 %-
ának felhasználásáról az adóbevallás részét képezõ önál-
ló EGYSZA lapon rendelkezzenek és a bevallásukkal
együtt továbbítsák. 

– A személyi jövedelemadó 1+1%-áról a rendelkezõ nyi-
latkozatot önállóan, 2011. május 20-áig is megküldhetik az
adóhatóságnak elektronikusan, vagy papíron kitöltött for-
mában is. 

Rendelkezõ nyilatkozatot kérje az óvodában.

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójuk 1%-át a
Lakiteleki Óvodáért Alapítványnak ajánlják fel.

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

Lakitelek Portál – a Facebook-on is!
www.lakitelek.gportal.hu

MEGHÍVÓ

Szeretettel hív és vár minden szórakozni,
mulatni vágyó embert NÕBIZOTTSÁGUNK a

„HAGYOMÁNYOS
NÕNAPI BÁLRA“

az Autós Csárdába, 
március 5-én 19 órára.

Zenét szolgáltat az elszármazott 

Fekete Attila.

Belépõ: 2500.- Ft
Vacsora. pacal és vegyes tál.
Jegyek kaphatók:
Verzár Csabáné elnöknél, Bagi Lászlóné gazdasági

vezetõnél, Bársony Irén nõbizottsági tagnál,
valamint Major Józsefné elnökségi tagnál.

KÖSZÖNTÕ
„Születésnapodon,  nem kívánunk egyebet ,  
csendes lépte idet  k ísér je  szeretet ,  
Szívedben béke,  le lkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon.  
Szívünk szeret  ezt  ne fe ledd,
a legtöbb mi t  adhatunk,  
A csa lád i  szeretet . "

Sok szeretettel köszöntik
özv. GULYÁS JÁNOSNÉT 

(Faragó Margit)
77. születésnapja alkalmából

Szeretõ gyermekei, veje, menyei,unokái, dédunokái.

KÖSZÖNTÕ
„A nap az égen is Neked ragyog, 
Hisz ma van a születésnapod, 
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg, 
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged,“

Sok szeretettel köszöntik

özv. GULYÁS JÁNOSNÉ 
Faragó Margitot

77. születésnapja alkalmából
Szeretõ testvérei

Lakitelek esküre várja a határokon kívül élõ magyarokat

Lakitelek Önkormányzata és a Lakiteleki Népfõiskola 2011.
augusztus 26-28-án Kárpát-medencei Testvértalálkozót és
Honosítási Ünnepséget szervez. Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke, valamint Felföldi Zoltán polgármester arra kéri
a határokon kívül élõ magyarokat, hogy az állampolgársági esküt a
programsorozat keretében Lakiteleken tegyék le.

Kedves Barátunk! Honfitársaink!

90 évvel a trianoni békediktátum után a Magyar Országgyûlés történelmi döntést hozott: mindazok
a magyarok, akik a jelenlegi magyar határokon kívül rekedtek, magyar  állampolgárságot igényelhet-
nek, és ezzel újra közjogi kapcsolat jöhet létre a Magyar Állam és a Kárpát-medence bármely sze-
gletében, vagy a világ más tájain élõ magyarok között. Bár a döntés a trianoni, majd a késõbbi párizsi
békeszerzõdés igazságtalanságát nem hozhatja helyre, fájdalmunkat nem gyógyíthatja meg, ez mégis
egy lépés a nemzet újraegyesítése felé.

2011. január 1-étõl az elszakított országrészekben élõ magyarok nagy számban igénylik jogos jus-
sukat: a magyar állampolgárságot. A Magyar Országgyûlés alelnökeként és Lakitelek pol-
gármestereként ennek rendkívüli jelentõséget tulajdonítunk. Ezt kívánjuk kifejezni azzal, hogy a ma-
gyar állampolgárságot igénylõ, a jelenlegi határokon kívül élõ magyaroknak felajánljuk, hogy az állam-
polgársági esküt Lakiteleken tegyék le.

A törvényi szabályozás szerint a kedvezményes honosítást igénylõ személy az állampolgársági
esküt magyar külképviseleten, vagy általa szabadon választott, az igényléskor megjelölt polgármester
elõtt teheti le. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, valamint a Lakiteleki Népfõiskola 2011.
augusztus 26-28-án Kárpát-medencei Testvértalálkozót és Honosítási Ünnepséget szervez.
Ennek keretében, augusztus 27-én, szombaton kerül sor a lakiteleki állampolgársági eskütételre. Az
esemény ünnepi jellegét emelni kívánjuk azzal, hogy Lakitelek méltó ünnepségsorozatot szervez a
hétvégére: Országzászlót és Trianoni Haranglábat állít a Templom parkban, és hivatalos
testvértelepülési kapcsolatot létesít több, Kárpát-medencei településsel, a Népfõiskolán pedig öku-
menikus Istentisztelet keretében avatjuk föl a Szent István kápolna festett üvegablakait.

Kedves Barátunk! Honfitársaink!

Bízunk abban, hogy találkozunk Lakiteleken 2011 augusztusának utolsó hétvégéjén! Amennyiben
meghívásunkat elfogadja, fontos, hogy az állampolgársági igénylését minél elõbb nyújtsa be, hogy a
szükséges papírok idõben megérkezzenek a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalhoz. Kérjük, az igénylést
követõen juttasson el egy elektronikus levelet is a sandor.lezsak@parlament.hu, valamint a polgar-
mester@lakitelek.hu e-mail címekre, amelyben megküldi a nevét és azonosító adatait (lakcím,
születési hely és idõ, édesanyja nevét), jelezze, hogy az állampolgársági esküt Lakiteleken kívánja
letenni, valamint azt is, hogy hol és mikor adta be az állampolgársági igényét! A lakiteleki
Népfõiskola Vendégházában és kollégiumában szállást lehet foglalni. 

Cím: Népfõiskola 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3., tel: (36) 76-549-040, Molnárné Lezsák Anna).
Lakitelek, 2011. február 14. 
Baráti üdvözlettel:

Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke,            Felföldi Zoltán Lakitelek polgármestere
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„VILLANÁSOK“ a képviselõ-testület és az Önkormányzat legutóbbi munkájából:

KEMÉNY DIÓ! (1.)
Kedves Olvasók!

Bátran állíthatom, hogy egy települési költ-
ségvetés tervezése, kivitelezése mindennél
nehezebb folyamat.  Nagyon sok intézménnyel,
vezetõvel való egyeztetések sorozata.

Egy település, egy ország olyan, mint egy nagy család, csak sokkal többen
ülnek az asztalnál, sokkal többen kérnek erre-arra a javakból – bár sokkal
többen is adják össze a kasszába valót –  és sokkal nagyobb a felelõsség is!
A kis és nagy családok életét leginkább meghatározó tényezõ a PÉNZ.
Bizony a legnagyobb  ÚR, hisz egyedül „õ“ dönti el,  hogy mit, mennyit enged-
het meg magának a „család és a családtagok“. ...  Azt mondják, a pénz nem
boldogít… DEHOGYNEM! Nagyon is fontos. Mindennek a meghatározója!

Második ciklusban vagyunk részesei ennek a folyamatnak, s minden esz-
tendõben végig kell vinni ezt a tervezést, kivitelezést; de még soha nem volt
ilyen nehéz. 150  millió forintos költségvetési hiánnyal szembesültünk a pol-
gármester-választáskor; majd  a költségvetés elõmunkálataikor kiderült, hogy
217 millió a tényleges hiány.  Hogyan lehetséges ez? Hogyan keletkezett
egyik napról a másikra ez a tetemes összeg? 

Nagyon sok kérdés vetõdik fel egy képviselõben ugyanúgy, mint a helyi
lakosban.  Nem mástól várunk rá választ, mint Felföldi Zoltántól, Lakitelek
polgármesterétõl.

– Polgármester Úr! Hogyan  lehetséges, hogy ekkora hiány  – 217 mil-
lió forint – keletkezett egyik napról a másikra. Te a pénzügyi bizottság
vezetõje voltál, én pedig mint képviselõ dolgoztunk együtt az elõzõ cik-
lusban. Soha, egyetlen alkalommal sem hallottuk, hogy ilyen óriási a
baj! Mi ennek az oka? Nem látták, nem láttuk, vagy el lett rejtve?

– Szerencsére nem keletkezett ekkora hiány, ez akkor lett volna, ha a költ-
ségvetést a koncepcióban szerepelt számokkal fogadta volna el a képviselõ
testület. Egyrészt a 217 millió forint egy novemberi pillanatfelvétel volt.
Novemberben, a költségvetési koncepció elkészítésekor számba vettük a
várható bevételeket, valamint a várható kiadásokat, és a tervezett kiadások
ennyivel haladták meg a várható bevételeket. Másrészt nyilván ennek vannak
múltbeli gyökerei, valamint okai is. A költségvetés tele van olyan tételekkel,
amelyeket  hozunk magunkkal, és amelyeket nem, vagy legalábbis rövid
távon nem lehet megváltoztatni. Ilyenek a hiteltörlesztések, a közvilágítás évi
26 millió forintos költsége, az üdülõterületi hulladékszállítás 11 millió forintos
költsége, külsõ adottság a gázár és még sorolhatnám. Emellett sorolni lehet
a csökkenõ bevételeket, pl. adók tekintetében, vagy bizonyos állami nor-
matíváknál. Ráadásul az elmúlt években kialakult egy nagyon rossz gyakor-
lat: az önkormányzati vagyon értékesítése, és a vagyoneladásból származó
bevételeknek a költségvetésbe történõ beforgatása. Amellett, hogy magam nem
vagyok híve a vagyon eladásnak, mára gyakorlatilag nem is maradt értéke-
síthetõ önkormányzati vagyon – ennek a bevételeivel sem lehet számolni.
Azért sokmindent láttunk a korábbi években is. Alpolgármester Úr a költ-
ségvetési tervezési idõszakban kikérte az elõzõ négy év költségvetési elõter-
jesztéseit és részletesen áttanulmányozta azokat. Utána ezt mondta: „Zoli,
hiszen Te négy éve folyamatosan ezt mondod“. Valóban: mindig, minden
alkalommal elmondtuk, hogy nem lehet a mûködést hitelbõl finanszírozni, ez
hosszú távon fenntarthatatlan. De pl. amikor az elõzõ ciklusban felvetettük,
hogy az orvosok a rendelõk rezsi díját fizessék ki, azt ne az Önkormányzat-
nak kelljen állni, senki nem állt ennek mellé. És még sorolhatnám a példákat.
Egészen mást jelent polgármesterként és képviselõként részt venni ezekben
a folyamatokban. Furcsa lenne ha pl. az elmúlt kormányzati idõszakot az
akkori ellenzéken kérnék számon.  
– Miért ennyire fontos, hogy egyetlen esztendõ alatt csökkentsük a legkisebb-
re ezt az óriási hiányt? Miért nem lehet fokozatosan megoldani?
– Nem egy konkrét hiány lefaragásáról van szó, hanem a mûködés egyen-
súlyba hozásáról. Azaz annyit költsünk, amennyi bevételünk van, ne kelljen a
mûködést hitelbõl finanszírozni. Mert ha az idei mûködéshez 1 egységnyi
hitel kell, az jövõre is nyomni fog bennünket, és a jövõ évben ugyanannak a
színvonalnak a fenntartásához plusz 1 egység, azaz összesen már 2 egység
hitelre lesz szükség. Mibõl fizetjük ezt vissza?

– Mennyit sikerült a hatalmas hiányból lefaragni a megszorító intézkedésekkel?
– A tavalyi évben az Önkormányzat 40 millió forintos hitelkeretet nyitott. Ebbõl
30 millió forintot októberig föl is vett és elköltött az Önkormányzat. A maradék
10 millió forintot már nem engedtem fölvenni. Azt szerettük volna, hogy ezt a
30 millió forintot az idén fizessük vissza, és az idei mûködéshez egyáltalán
ne kelljen hitelt fölvenni. A költségvetés számai alapján ez nem fog sikerülni,
a tavalyi 30 millió forinton felül még az idén is be kellett tervezni egy
ugyanakkora összegû hitelfelvételt. Vagyis a 217 millió forintból 60 millió
forintra sikerült lemenni. 
– Nem kis felelõsség az emberek pénztárcája felett ítélkezni, de mégis
rákényszerülünk, hiszen a település érdeke azt kívánja, hogy mûködõképe-
sek legyünk. Ahhoz, hogy nemcsak a törvényileg kötelezett feladatainkat,
hanem a vállaltakat is megtartsuk, magasabb bevételre van szükségünk. Milyen
megoldásra kényszerül az önkormányzat, hogy legyen bölcsõdei ellátás,
mûködjön az idõsek otthona, legyen helyben vérvételi lehetõség, stb…? 
– A képlet elméletileg egyszerû, csak gyakorlatilag egy kicsit nehéz
megoldani. Vannak feladatok, azokat el kell látni, az ellátás pénzbe kerül,
ehhez bevételekre van szükség. Lefektettünk egy alapelvet, mely szerint a
kötelezõ feladatokat mindenképpen el kell látni, az önként vállalt feladatoknál
pedig meg kell vizsgálni, hogy azok mennyibe kerülnek, és mennyi pénz jár
az ellátásukért. Az önként vállalt feladatoknak el kell tartani magukat, vagyis
minimum annyi bevételt kell hozniuk, mint amennyibe kerülnek. Természe-
tesen lehetnek olyan érvek, amelyek miatt fent kell tartani egy nem kötelezõ
szolgáltatást még akkor is, ha a bevételei nem fedezik a költségeket. Ebben
az esetben meg kell vizsgálni, hogy mibõl tudjuk fedezni a feladat ellátásával
járó kiadásokat. Én azt mondom, hogy mûködési hitelbõl nem szabad finan-
szíroznunk a költségeket. 
A konkrét kérdésekre válaszolva: az idõsek otthona esetében tárgyalunk az
egyházi fenntartásba adás lehetõségérõl, hogy ne kelljen megszüntetni. A
bölcsõdét mindenképpen meg kell tartani, hiszen most ruházott be az Önkor-
mányzat, aminek az eredményeként egy szép és korszerû, nagyon fontos
ellátást nyújtó intézmény jött létre. Itt mindent el kell követni, hogy a
kihasználtság maximális legyen, folyamatosan ezt várjuk el az intézmény-
vezetõtõl. Egyébként itt is el lehet gondolkodni az egyházi fenntartáson. A
labor esetében ahhoz, hogy a vérvételi szolgáltatás fennmaradjon, a szolgál-
tató cégnek árat kellett emelnie, de legalább a szolgáltatás megmaradhat.
– Miért kellett ennyire megemelni a kommunális adót, 11 ezerrõl 17 ezer forint-
ra? Mi egyáltalán a kommunális adó, ami kezdettõl fogva zavart okoz a fejek-
ben? Miért kellett szétválasztani a kommunális adót a szemétszállítási díjtól?
– Az Önkormányzatnak elég kevés ún. saját bevétele, tehát nem az állam
által átadott forrása van. Ide tartoznak a helyi adók, amelyek a költségvetési
fõösszegnek a 10%-át sem érik el. A helyi adók közül az egyik a magán-
személyek tulajdonában lévõ ingatlanok után fizetendõ kommunális adó. Ezt
a helyi önkormányzat vetheti ki és a maximális mértéke adótárgyanként
17.050 forint lehet. A megemelés oka egyszerû: a kiadások és a bevételek
egyensúlyba hozása vezérelt bennünket, amirõl az elõzõekben volt szó.
Ezért kényszerültünk emelni.
A kommunális adó soha nem finanszírozta nevesítetten a szemétszállítást.
Arról van szó, hogy az Önkormányzatnak vannak bevételei és vannak kiadá-
sai, és a bevételeknek összességében fedezniük kell a kiadásokat. Az Önko-
rmányzat bevételei - amelyek között szerepel a kommunális adóból származó
bevétel is - nem teszik lehetõvé, hogy a szemétszállítást az Önkormányzat
fizesse, ezért kell a szemétszállításért lakosonként fizetni.
– Sajnos nem egy családról tudok, ahol a napi kenyérszeletek száma
meghatározott, nem ehet többet senki sem annál, mint amennyit beter-
veztek... Nem cigarettáznak, nem isznak, mégis nagyon kevés jut! Rendkívül
szomorú. (Bár ez „csak“ havi 500 forint többletfizetést jelent, mégis van, ahol
ez is sok.) Van-e lehetõség arra, hogy szociális alapon mentesüljön a család
a kommunális adó megfizetése alól? Mit kell tennie?
–  A kommunális adóról szóló rendelet tételesen meghatározza a mentes-
ségek körét. Ez egyébként jövedelmi helyzethez van kötve. Ezen kívül méltá-
nyossági alapon is lehet elengedést, mérséklést, halasztást, vagy részlet-
fizetést kérvényezni. Ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Adó
Csoportjánál kell érdeklõdni.
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– A csatornázás megvalósulása óta van rendkívül nehéz helyzetben
Lakitelek. Még mindig vannak homályos kifejezések, amelyek nem tudjuk,
hogy mit is takarnak; ezzel kapcsolatosan keresnek meg legtöbben:
Víziközmû,  Fundamenta részlet, csatornahozzájárulási díj… Hány évig kell
fizetnünk ezeket a díjakat? Miért kell víziközmûdíjat és a Fundamenta rész-
letet is egyszerre fizetni? Mikor telik le ez az óriási hitelállomány? Mi van
azzal, aki egy összegben kifizette a csatornabekötési díjat? Annak miért kell
kommunális adót fizetnie? 
– A csatornázás nagyságrendileg 1 milliárd forintba került, amelynek a fele
vissza nem térítendõ állami támogatás volt. A másik fele hitel: 180 millió forin-
tot az Önkormányzat vett föl, 325 millió forintot pedig a Víziközmû Társulat –
vagyis a lakosság. Azaz a lakossági önrész 325 millió forint volt. Ezt a 325 mil-
lió forintot kellett az ingatlanok között szétosztani. Mivel az emberek többsége
a ráesõ részt egy összegben nem tudta kifizetni, ezért volt mellette a
Fundamenta –  lakástakarékossági –  konstrukció. Az önkormányzati hitelnek
2025, a víziközmû társulati hitelnek 2016 a visszafizetési határideje. Mindez a
csatornahálózat kiépítésének és a szennyvíztisztító telep megépítésének volt
a költsége. Ettõl teljesen független csatornabekötési díj, ami a csatornának,
tehát az utcán elmenõ közmûnek az egyes ingatlanokra való rákötéséért kel-
let fizetni. Ugyanúgy kell elképzelni, mint a villanyvezetéket. Ha nincsen
vezeték, akkor elõször azt ki kell építeni, majd az ingatlanoknak a vezetékre
történõ rákötéséért ki kell fizetni a közmûfejlesztési hozzájárulást. Mindez
semmilyen összefüggésben nincsen a kommunális adóval, hiszen –  mint az
elõzõekben említettem –  a kommunális adó egy bevételi forrás, aminek –  a
többi bevétellel együtt – összességében kell fedeznie az önkormányzati
kiadásokat.
– Ha az idén tényleg sikerül leszorítani a hiányt 60 millióra, akkor valószínû,
hogy jövõre sikerül kigazdálkodnunk az összes hiányt. Az azt követõ években
lesz-e rá mód, hogy csökkenjen a kommunális adó, vagy ez végleg így
marad?
– A felhalmozott mûködési hiány akkor is megmarad. Ha a bevételek változat-
lanok maradnak, akkor jövõre egy újabb 30 millió forintos mûködési hiánnyal
kell számolni. Így akkor már 90 millió forintnál tartunk (hiszen az idei 60 mil-
lió forint is a tavalyi 30 millió forintból, valamint az idei kiadásokat nem fedezõ
másik 30 millió forintból tevõdik össze), Remélem, hogy erre nem kerül sor,
hanem valamelyest változni fog az önkormányzatok finanszírozása. De pon-
tosabbat errõl csak akkor fogunk tudni, ha látjuk a jövõ évi számokat –  majd
valamikor november-decemberben. 
A kommunális adó nyilván téma lesz a 2011. év végén, a 2012. évi költség-
vetés tervezésekor is. A képviselõ testület állapíthat meg a jelenleginél ala-
csonyabb mértéket, de –  még egyszer mondom –  bármilyen döntést hozni
errõl csak a bevételi és a kiadási számok ismeretében lehet majd. Ha az
önkormányzatok finanszírozása nem változik meg radikálisan, nem hiszem,
hogy a kommunális adót csökkenteni lehetne –  legalábbis plusz mûködési
hitel bevállalása nélkül.
– Mint az a bevezetõbõl is kiderül, akkora hiánya van a településnek, hogy a
kötelezõ béren felüli juttatásokat - mint pl. a cafetéria –  csak hitelbõl tudná
biztosítani az önkormányzat.  És mint tudjuk, a hitelt (aminek kamata is van), a
lakosság fizeti. Márpedig ha „csak“ a felét kapnák meg az érintettek, az már közel
9 millió forint mínuszt jelentene a költségvetésben. Milyen bevételbõl vállalta
az önkormányzat eddig ezt a kifizetést?  Valóban pedagógusellenes lenne a
képviselõ-testület ezen adható összeg elvonásával, mint egyesek vélik?
– Amint a kommunális adóhoz sem lehet egy konkrét kiadást rendelni, azaz
megmondani, hogy abból mit fedezünk, ugyanúgy a cafeteria esetében sem
lehet megmondani, hogy azt konkrétan mibõl fedezte az Önkormányzat. Annyit
mondhatunk, hogy a tavalyi évi kiadásokat –  amelyeknek a cafeteria is része
volt –  a bevételeken fölül 30 millió forint mûködési hitelbõl fedeztük. A cafeteria
költsége önkormányzati szinten akkor lenne 9 millió forint, ha minden közal-
kalmazott havonta 6000 forint értékû cafeteriát /étkezési utalványt kapna. 
Tisztában vagyok vele, hogy a közalkalmazottakat rendkívül érzékenyen érin-
ti ez a költségvetés, talán õk hozzák a legnagyobb áldozatot, bár nem lenne
szerencsés, ha elkezdõdne egy „ki jár rosszabbul“ címû verseny. Azt azonban
nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy semmilyen intézkedést sem egy
csoporttal szembeni ellenérzés motivált. Minden ilyen feltételezést határozot-
tan visszautasítok. Több helyen elmondtam, a közvetlen családomban 8
pedagógus van, illetve volt. Ha „pedagógus-ellenes“ lennék, az egyenlõ lenne
azzal, hogy megtagadom a nagyszüleimet, édesanyámat, vagy a

feleségemet. Ugyanez elmondható bármelyik képviselõrõl, bizottsági tagról is,
akik között, vagy a közvetlen családtagjaik között több pedagógus van.
Egyszerûen arról van szó, hogy a juttatásoknál azt mondtuk: a jogszabályok
szerint kötelezõ bért garantáljuk, azokon fölül viszont nem tudunk adni. Ez a
közalkalmazottakat –  köztük a pedagógusokat – érintette  a legérzékenyebben,
mert a kötelezõ szinthez képest, arányaiban nekik volt a legtöbb plusz juttatásuk.
– Bizony a megszorítás része az is, hogy további kellemetlen lépést kellett
megtenni: jelentõsen meg kellett kurtítani az intézmények költségvetéseit, az
amúgy sem igen pazarló gazdálkodást sokkal visszafogottabbá kell tenni.
Létszámot kellett csökkenteni; lejárt szerzõdést meg nem hosszabbítani,
megszüntetni munkakört… De továbbmenve: sokkal jobban be kell vonni az
orvosainkat is a költségek megosztásába. Senki nem gondolhatja, hogy mind-
ezeket csak egy tollvonással intéztük el – lelkiismereti gond nélkül.  
A szigorítások ellenére reméljük, hogy nem lesz sem leépülés, sem vissza-
fordíthatatlan lemaradás. Ez senkinek sem célja! Remélhetjük, hogy ennél
keményebb lépések nem várhatók már az idén?
– Ezt én is nagyon remélem. Elhihetik, hogy egy ilyen költségvetés végigtár-
gyalása nem diadalmenet. Visszautalva egy korábbi kérdésre, hogy miért kel-
let ezt egyszerre meglépni, ez olyan, mint egy keserû gyógyszer: jobb egyben
lenyelni. Vagyis a magam részérõl nem szeretnék újabb pirulákat az idén.
– Azt mondták többen, hogy kár volt az önkormányzatnak belemenni a kötvény-
kibocsátásba. Márpedig ha ezt nem lépi meg az elõzõ testület, akkor nem lett
volna olyan kamat, amibõl  beruházásokat tudtunk megvalósítani: óvoda- és
bölcsõdefelújítást, 2 új út megépítését és egynek a felújítását. Lesz-e
valamibõl hasonló bevételünk, vagy egyelõre a beruházást el kell felejteni?
Mennyi az esély arra, hogy pályázhatunk, hogy fejleszthetünk? Lesz rá önrész?
– A kötvénykibocsátást az elõzõ testület alaposan megrágta. Az biztosan
állítható, hogy a régi óvoda felújítására, a bölcsõde bõvítésére, az
útépítésekre enélkül nem kerülhetett volna sor. A kibocsátás egyik célja tehát
a fejlesztésekhez szükséges önrész biztosítása volt. A másik cél a korábban
fölvett hitelállomány kiváltása, egy adósság-rendezés volt. Ezeket a célokat
elértük, persze a kötvényforrást is vissza kell fizetni. 
Ami a további fejlesztéseket illeti, keressük a lehetõségeket, a fejlesztések
egyelõre elsõsorban pályázatfüggõek. Az önrész biztosításához pedig
megintcsak hitelben lehet gondolkodni. A magam részérõl nagyon hitel-
ellenes vagyok. A Magyarországon mûködõ bankok –  nagy külföldi pénzin-
tézetek lerakatai – olyan jövedelemszivattyúként mûködnek, amelyek üzem-
szerûen, nagy tételben viszik ki a pénzünket az országból. Fogyasztást hitel-
bõl finanszírozni véleményem szerint öngyilkosság. Beruházásokhoz azon-
ban megfontolható a hitelfelvétel, ha nincsen más forrás. A képviselõ-testület
nyilvánvalóan minden beruházási döntés elõtt majd megfontolja, hogy az
adott beruházáshoz érdemes-e hitelt felvenni, vagy inkább le kell mondani a
beruházásról.
– Mi van azokkal a pályázatokkal, amelyeket valakinek a hibája folytán
elvesztettünk? Így maradt el – többek között – az  útfelújítás az Árpádszállási
úton, a Móricz Zsigmond utca; vagy épp a kerékpárút megépítése. Új burko-
latúakra meg talán remény sem marad! Hogy van az, ha sikeres a pályázati
projekt, akkor sikerdíjat kapnak a pályázatírók, ha pedig elrontanak valamit,
nincs retorzió? – kérdezik sokan. 
– Ezek között a pályázatok között egy sem volt, amelyet formai meg nem
felelés, azaz valamilyen szakmai hiba elkövetése miatt utasítottak volna el. Az
egy másik kérdés, hogy több pályázat esetében – a fent felsorolt pályázatok
ilyenek voltak – forráshiány, vagy valamilyen egyéb szempont miatt nem támo-
gatták a pályázatainkat. De szerencsére jóval többet igen, mint ahányat nem.
A sikerdíjas konstrukció olyan, ami az Önkormányzatnak a legkedvezõbb.
Nem is szeretik a pályázatírók, különösen, hogy Lakiteleken minden esetben,
a pályázat nyertességétõl függetlenül is járó, ún. fix díj nincsen. Így egy
pályázatért csak akkor kell fizetni, ha az ténylegesen nyer. A nem nyertes
pályázatért járó retorzió olyan lenne, mintha egy orvosnak fizetnie kellene
abban az esetben, ha a betege nem gyógyul meg, annak ellenére, hogy õ
szakmai hibát nem követett el. Nincsen ilyen konstrukció a piacon.
– Márpedig az útjaink rendkívül rossz állapotban vannak – halljuk örökzöld
dallamként a hangsort; bár tudjuk, hogy mennyire megoldásra váró problé-
ma. Reméljük, tavasszal ez így nem marad! Lehet valamennyit rászánni a
kátyúk kijavítására? Lehet reménykedni abban, hogy talán lesznek jobb
útjaink?
– Kátyúzásra 2 és fél millió forint van beállítva a költségvetésbe. Ez tüneti
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kezelésre elég. De – jobb híján – a tüneti kezelést a rendelkezésre álló forrá-
sok erejéig meg fogjuk tenni.
– Ha valaki végigmegy a település utcáin, azt láthatja, hogy az utak mellett
sora hiányoznak a szikkasztó árkok. Márpedig azt tudnunk kell, hogy az utak
állapotát nagyban befolyásolja, hogy megáll rajta az esõvíz,  hiszen fellazul
az aszfalt, felfagy, kijárják az autók. Ki határozza meg, hogy hova, mekkora
árkot kell és szabad kiásni balesetveszély nélkül? Mikorra? 
– A házak elõtti árkok karbantartása az ingatlantulajdonosok kötelezettsége.
A hiányzó árkokat is felmértük a településen. Azt tervezzük, hogy valamennyi
olyan utca esetében, ahol korábban árok volt, az árkok helyreállítását
kötelezõvé tesszük. A kivitelezés hogyanjáról egyelõre gondolkozunk, de min-
denképpen mûködõ árkokra van szükség.
– Mi lesz a település néhány kritikus pontjával, ahol töméntelen mennyiségû
esõvíz szalad össze? Évek óta megoldatlan a probléma. Nem lehetne ott
valamilyen kútszerû aknát ásni, s rácsos fedlappal ellátni? Hiszen a csatorna-
rendszer kiépítése belátható idõn belül – anyagilag – nem lehetséges.
– Ez egy fogós kérdés, ahhoz keresünk forrásokat, hogy legalább ezeken a leg-
kritikusabb pontokon meg tudjuk oldani a csapadékvíz elvezetését. A felvetett
megoldás szóba jöhet, de azt alaposan meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e.
– Nagyon régóta, nagyon sokan jelezték, hogy pazarló a közvilágítás,
mégsem történik semmi sem. Valamikor úgy volt megszerkesztve a rendszer,
hogy egyes lámpákat ki lehetett kapcsolni; így talán minden második világí-
tott. Miért rontották el ezt a felújításkor? Miért nem lehet alkonyattájt késõbb
felkapcsolni a közvilágítást, és reggel korábban lekapcsolni? Még és már vilá-
gos van, amikor a lámpák égnek! Továbbra is vannak helyek, útkeresz-
tezõdések, ahol 3-4 lámpatest világít egy csoportban. Mind az üdülõtelep,
mind Árpádszállás fényárban úszik télen-nyáron… Jele nincs a spórolási
szándéknak! Történtek-e tárgyalások?
– A közvilágítás egy állatorvosi ló. „Korszerûsítés“ címén valóban egy olyan
rendszer jött létre, amely minden korszerû elemet nélkülöz. Sem a fényerõt,
sem a világító lámpatestek számát, sem a teljesítményt, sem a világítás idõ-
tartamát nem lehet szabályozni, a fogyasztást pedig nem lehet mérni. Valóban
olyan helyek is fényárban úsznak, ahol erre semmi szükség nincsen. A rend-
szer persze úgy van kitalálva, hogy ha egy ilyen részt le akarnánk kapcsolni, akkor
azzal együtt járna lakott részek lekapcsolása is. Polgárõrként egyébként
sokat járom éjszakánként a települést. Azt látom, hogy teljesen üres utcákat
világítunk meg, ráadásul olyan sûrûn elhelyezett lámpatestekkel, hogy a falu
bármelyik utcáján éjszakai közvilágítás mellett felolvasó estet lehetne tartani. 
Összességében azt lehet mondani, hogy a jelenlegi közvilágítási rendszer tel-
jes egészében egy francia cég érdekeit szolgálja. Ezen cég képviselõjének
több, mint két hónappal ezelõtt föltettünk néhány egyszerû kérdést, amelyet a
mai napig nem válaszoltak meg. Jól látszik, hogy semmilyen szabályozásban,
semmilyen takarékosságban nem érdekeltek. Hogyan is lennének: csak
Lakiteleken a 2011. évben 26 millió forintot keresnek, minden takarékossági
intézkedés ezt csökkentené. Ennek csaknem a felét egyébként akkor is ki kel-
lene fizetnünk, ha egyáltalán nem lenne világítás a faluban! Természetesen
erre megvan a magyarázat: ez a 2003-ban megvalósult, ún."korszerûsítés" és
bõvítés utólagos törlesztése. Csakhogy ezen címszó alatt egy olyan
beruházást fizetünk, amely beruházás egyrészt nem az Önkormányzat,
hanem az áramszolgáltató cég tulajdonába került, másrészt amely
beruházással az áramszolgáltató saját magának profitot termel. Igen, tár-
gyalunk, igen, keressük az ésszerûsítési lehetõségeket. 
– Köszönöm, Polgármester Úr! FOLYTATJUK a „KEMÉNY DIÓ“ kérdé-
seinek sorát, hiszen nap mint nap jönnek újabb kérdések és felvetések.
Legközelebbre tervezett témáink: a közbiztonság; a temetõ állapota, a
Holt-Tisza  és az idegenforgalom helyzete... Mi a szerepe a Nemzeti
Parknak? Parkosítás, faültetés, fejlesztés... Mit jelenthet Lakiteleknek az
Elszármazottak Tanácsa, iletve a Magisztrátus? Ifjúsági Önkomrányzatot
szeretnénk...

Kedves Olvasók!  Ha bármilyen témában vannak még kéréseik, kérdé-
seik, észrevételeik, kérjük, hogy jöjjenek el a február 25-i falugyûlésre
(mûvelõdési ház, péntek  17 óra), ahol személyesen megkaphatják rá a
választ!

Amennyiben erre nincs lehetõségük, vagy nem akarják szemtõl szem-
ben feltenni a kérdéseiket, de mégis a nyilvánosságra tartozók, akkor a
szerkesztõség címére várjuk leveleiket, vagy e-mail-ben jelezzék azt.

Személyes problémáikat a fogadóórán is elmondhatják.     Czinege Edit

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lakitelek Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni 
a KEMPING üzemeltetési jogát. 

A pályázat feltételei a következõk:

Bérlet idõtartama: 2011. március 1 – 2015. december 31.
A bérleti díj az adott évben július 31-ig, egy összegben esedékes.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott bérleti díjat,
az alábbiak szerint:

Év Megajánlott bérleti díj forintban (nettó)
2011. (megajánlott bérleti díj)
2012. (megajánlott minimális bérleti díj)
2013. (megajánlott minimális bérleti díj)
2014. (megajánlott minimális bérleti díj)
2015. (megajánlott minimális bérleti díj)

– Egyetlen évre megajánlott bérleti díj sem lehet alacsonyabb az elõzõ évre
megajánlott bérleti díjnál.
– A pályázatnak tartalmaznia kell a kemping mûködtetésére és fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseket a hatályos jogi és önkormányzati szabályozással
összhangban.
– A pályázónak a jogszabályokban elõírt szakmai képesítéssel és vállalkozói
engedéllyel, jogi társaság esetében tevékenységi körrel rendelkezni kell, vagy
a szerzõdéskötés idõpontjáig meg kell szerezni.
– A pályázóknak elõzetes telefonegyeztetés alapján lehetõségük van a
helyszín megtekintésére. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a
Polgármesteri Hivatal 8. szobájában kérhetõ, Tóth Csaba vagyon-
gazdálkodási csoportvezetõtõl. Cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.,
Tel: 76/449-011, fax: 76/449-055.
– A pályázatokat írásban, lezárt borítékban kell benyújtani 2011. február 25. 12
óráig Lakitelek Polgármesteréhez címezve. A borítékra rá kell írni: „KEMPING
PÁLYÁZAT“. Postacím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
– A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat bármely sza-
kaszában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.
Lakitelek. 2011. február 4.  Felföldi Zoltán polgármester s.k.

Megtartotta elsõ összejövetelét a Magisztrátus...

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magisztrátusba jelölt lakiteleki,
köztiszteletben álló személyiségek igen szép számmal vettek részt az elsõ
összejövetelükön január 27-én, csütörtökön az esti órákban. 

Felföldi Zoltán polgármester úr beszámolt az önkormányzat igen nehéz
helyzetérõl, majd kötetlen beszélgetés kezdõdött. 

Igen sokan elmondták véleményüket, építõ jellegû észrevételeiket a ma-
gisztrátus tagjai, akik valamikor pedagógusként dolgoztak, hivatalt vezettek,
képviselõk voltak, civil szervezet irányításában tevékenykedtek – esetleg
teszik a mai napig is –, mindazok, akik már életükkel, munkájukkal szolgálták
ezt a közösséget. Nagyon jól látják, merrefele is kellene haladnia a település-
nek; szükség van a tapasztalataikra, ötleteikre, tanácsaikra. Meg is tették – s
reményeink szerint – teszik a kövõben is.
Összejövetelüket negyedévente tartják majd.                  

(Folytatás a köv. oldalon – az Elszármazotak Tanácsának össszejövetelével)
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Községi Könyvtár Lakitelek (vezetõje: Dékány Zoltánné)
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. 

Telefon: 76/448-957; Fax: 76/548-116   
Mobil: 20/5484-481  email: k2081@koznet.hu   

www.lakitelekikonyvtar.hu

RENDEZVÉNYEK A KÖNYVTÁRBAN – MÁRCIUS– ÁPRILIS

Elõadások:
Márc. 2. 18 óra Jézus és a 38 éve beteg, avagy 

önmegváltás vagy áldozat? Multimédiás elõadás. 
Elõadó: Kormos Tivadar

Márc. 16 18 óra Jézus és a gazdag ifjú, avagy elég-e
majdnem kereszténynek lenni? Multimédiás elõadás.
Elõadó: Kormos Tivadar teológus

Ápr. 6. 18 óra A szentkorona rejtélyes energiái. 
Elõadó: Gulyás László

Ápr. 13. 18 óra Jelek, Jelképek.
Elõadó Gulyás László

Könyvbemutató:
Márc. 8. 18 óra A remény szerelmesei címû könyvet 

dedikálja és bemutatja a szerzõ:Jeanette Chere

Kiállítások:
Márc. 5. Magyarországi népviseletek. 

Képeslap kiállítás Sebestyén Imre gyûjteményébõl.
Ápr. 6. 18 óra Verebélyi Gábor fotó kiállítása.

Tanfolyamok:
Angol kezdõknek: márc. 7, 14,21,28
Angol haladóknak: márc. 3, 10, 17, 24, 31.

Területi szavalóverseny:
Márc. 11. péntek 14 óra Szûts József területi szavaló

verseny alsós és felsõs korosztálynak

Könyvtár órák:
Márc. 8. és ápr. 12.

Rendhagyó környezetismereti óra:
Márc. 22 és ápr. 26.

Óvodás csoportok fogadása:
Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör:
Szerdánként 14 órától

2011. március 26-án
kezdõdik a 

CSALÁDOK HETE. 

Országszerte azonos idõpontban (2011. március 26-án
17-19 óra között) kerülnek megrendezésre a családokat
érintõ témákban a „minikonferenciák”, nagycsaládos
egyesületek és csoportok szervezésében.

A   Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete  „Család és
egészségmegõrzés” címû elõadással kapcsolódik az
országos rendezvényhez,  2011. március 26-án, 17-19
óra között a  Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. 
Ide várjuk az érdeklõdõket, ahol egy érdekes elõadást hall-
gathatnak meg ebben a témakörben Kökény Imre és
Kökény Imréné elõadásában. 
Az elõadás végén lehetõség nyílik ingyenes vércukormé-
résre és vérnyomásmérésre is.      

Kutasiné Szombati Márta 

Elfogadták meghívásunkat az 
Elszármazottak Tanácsába meghívottak is...

Február 7-én az Elszármazottak Tanácsába érkeztek a meghívott vendégeink igen szép
számban. Olyan „volt“ lakitelekiek kaptak meghívást, akiket ismerõsök, barátok ajánlottak
e közösségbe. A máshol élõ, de Lakitelekhez hû egykori honfitársak ötleteire, alkotó hoz-
zájárulására is szükségünk van községünk fejlõdéséhez. Igen széles palettát képviselnek
a tanácstagok. Az  a legfontosabb, hogy mindannyian éreznek még kötõdést a volt szülõ-
falujukhoz,  felelõsséget az egykori lakóhelyükért, a fiatalságukat jelentõ településért, a
szülõi kapcsokért... 

Többen is messzirõl érkeztek, fáradtságot nem kímélve jöttek az elsõ hívó szóra! 
A régi ismerõsökkel való találkozás, beszélgetés nagyon kellemes és hasznos volt.    
Úgy tûnik, hogy megragadják a feléjük nyújtott kezünket, barátsággal és jó érzéssel fogad-
ják a közeledésünket. Igazi lokálpatriótának tûnt mindenki! Bízunk abban, hogy „világot
látottként“ valamennyien segíteni tudnak nekünk az ötleteikkel, tanácsaikkal, hogy elmoz-
dulhassunk a holtpontról.  Ez tényleg remek lenne! Reményt keltõ és éltetõ...
A tervek szerint a jövõben negyedévente várjuk hasonló megbeszélésre az
Elszármazottak Tanácsának tagjait.
E két Tanács köztiszteletû tagsága is reményt ad arra, hogy munkánk az összefogás ered-
ményeként valóban még hasznosabbá válik a jövõben. Lám, mennyire igaz, hogy az
összekapaszkodás ereje – ha kell –, hegyeket tud megmozgatni...                    Czinege Edit

Köszönjük a részvételt mindkét társasági összejövetelen!

A Magisztrátusból jelen volt: Anka Balázs, Bencsik József, Bús Miklós, Csinger Sándorné,
Harmatos Áronné, Jandrasits Józsefné, Kotvits Jánosné, Lendvainé dr. Erki Mária, Major
Józsefné, Olajos István (id.), Pulai Sándor, dr. Repkény Istvánné, Szathmári Kálmán, Varga István.
A találkozó házigazdája: Felföldi Zoltán polgármester, valamint a képviselõk és bizottsági tagok közül:
Bohács Jenõné, Czinege Edit,  Kalócz Antal, Madari Andor, Szentirmay Tamás és Tóth Sándor

Az Elszármazottak Tanácsából jelen voltak: Boros Norbert, Bús László, Dóka Károly,
dr. Kassai László, dr. Gömöriné dr. Iványi Margit, Fehér István, Fehér Sándor, Iványi István,
Molnár Gyula, Ország László, Ökrös Gergely, Puskás Mariann, Rácz Miklós, Szabó Sándor.
A találkozó házigazdája: Felföldi Zoltán polgármester, valamint a képviselõk közül: Czinege Edit,
Kalócz Antal, Madari Andor, Szentirmay Tamás és Olajos István.

 



Kedves Olvasóink!

2011. február 3-án fogadta el Lakitelek Önkormányzata a
település 2011. évi költségvetését. A sarokszámok

kialakításakor a mûködõképesség saját erõbõl való fenntartása, a
hitelfelvétel minimalizálása, az adósságállomány visszaszorítása
volt a vezérfonal. A szavazást másfél hónapon át tartó tárgyalás-
sorozat elõzte meg. Mindezek nyomán az Eötvös Iskola lakiteleki tag-
intézményeinek költségvetése mintegy 43 millió Ft-tal csökkent.
A szigorú takarékossági intézkedések nyomán rövidítenünk kellett az
iskolabusz útvonalát, át kell gondolnunk a gyermekétkeztetés rend-
szerét, karbantartóink egy újonnan létrejövõ központi szervezethez
kerülnek. A felsoroltakon túl számos más intézkedést is be kellett
vezetnünk azért, hogy a mûködést olcsóbbá tegyük. Azon vagyunk,
hogy az elvonások ellenére a nevelõ-oktató munka színvonala sem
az óvodában, sem az iskolában ne csökkenjen. Ehhez kérjük az Önök
támogatását is.

Januárban hirdettük meg a Lakiteleki Népfõiskolával közösen „A
nemzetnevelõ“ –  Pázmány Péter élete és kora címû történelmi tanul-
mányi versenyünket. Ebben az esztendõben harmadszor középiskolá-
sokat is várunk a játékra a Kárpát-medence egész területérõl. A játék for-
dulói a Keresztény Élet címû hetilapban jelennek meg kéthetente, s a
négy fõbõl álló csapatoknak ezek megfejtését kell visszaküldeni. A dön-
tõbe az általános iskolás és a középiskolás korcsoportból is 12-12 csapat
jut, az elsõ három helyezett pedig 2011 nyarán Pázmány Péter életútjának
fontos állomásait bejáró kiránduláson vehet részt.

Idén hatodik alkalommal hirdetjük meg felsõ tagozatosok számára a
Kölcsey Ferenc országos versmondó és népdaléneklõ versenyt. A
2011. esztendõben változtattunk a kiíráson, hiszen 250 esztendeje van
annak, hogy a Nagyságos fejedelem hû kamarása, Mikes Kelemen el-
hunyt. Versmondás helyett most arra kérjük a résztvevõket, hogy egy
szabadon választott Mikes Kelemen levelet olvassanak fel minél kife-
jezõbben.

Januárban családias hangulatban zajlottak le zeneiskolásaink tansza-
konkénti vizsgái. A karácsonyi koncerten is nagyon szép mûsort elõadó
gyermekek most szûkebb körben is számot adtak szorgalmukról,
munkájukról.

Az elmúlt hónap az ország összes általános iskolájában a továbbtanulás
jegyében telt. Diákjaink számára már õsszel lehetõséget biztosítottunk
arra, hogy megismerkedjenek a környék középiskoláival. Az intézmények
igazgatói, beiskolázási felelõsei Lakiteleken pályaválasztási szülõi érte-
kezleten találkoztak a szülõkkel és a gyermekekkel. Részt vettünk a
Kecskeméten rendezett pályaválasztási vásáron, s a nyolcadikosok nyílt
napokon szerezhettek tapasztalatot a választott intézmények mindennap-
jairól. A központi felvételik megírására január 22-én került sor. A szak-
tanárok szerint a szövegértés-feladatlap a korábbi esztendõkhöz hasonló
erõsségû volt. Tavaly a matematika feladatsor kivételesen nehéznek tûnt,
idén sokkal jobban igazodtak a gyermekek tudásához, életkori sajátossá-
gaihoz. Az értékelések megérkeztek iskolánkba. Diákjaink közül a legjobb
eredményt Rozsnyói Katalin érte el, aki 93%-ot teljesített. Gratulálunk!

A továbbtanulási lapokat február 16-án postáztuk a gyõri központba. Itt
fogják rendszerezni azokat, s az ország minden iskolájából érkezõ ada-
tok összesítése alapján irányítják a diákokat a választott középiskolákba.
A lakiteleki gyermekek közül néhányan hat iskolát is bejelöltek, de voltak
olyanok is, akik csupán egy intézménybe adták be jelentkezési lapjukat.
Az értesítések megérkezte után még lesz lehetõsége a családoknak arra,
hogy az intézmények sorrendjén változtassanak. 

Január 27-én iskolánkban népegészségügyi felmérést tartottak. Örömmel
mondhatom, hogy a felügyelõ asszony mindent rendben talált.

Február 8-án iskolai könyvtárunk adott helyet a Kazinczy Ferenc szép-
kiejtési verseny területi fordulójának. A helyi, iskolai fordulókból
továbbjutott tiszakécskei, szentkirályi, nyárlõrinci és lakiteleki gyermekek
szabadon választott és kötelezõ szövegek értelmezõ felolvasásában
mérték össze tudásukat. A zsûri tagjai Buda Ferenc Kossuth-díjas költõ
és Harmatos Áronné nyugalmazott igazgató asszony voltak. Az országos
döntõt 7-8. osztályosok számára rendezik meg Kisújszálláson, erre a
nyárlõrinci Varjasi Zita jutott tovább, aki a lakiteleki Botos Barbarát és
Budai Fannit elõzte meg. Az 5-6. osztályosok között tiszakécskei kislány
bizonyult a legjobbnak, mögötte szintén két lakiteleki diák végzett: Kiss
Barbara és Gyenes Renáta. Gratulálunk nékik és felkészítõ tanáraiknak!

Jó elõre értesítjük a családokat, hogy a március 14-i hétfõi
munkaszüneti napot a munkanapok vonatkozó éves rendje szerint
március 19-én, szombaton pótoljuk.

Iskolánk diákjai és dolgozói nevében ismételten szeretném megköszönni

az elmúlt esztendõk 1%-os felajánlásait, amelyekkel a Lakiteleki

Iskoláért Alapítványt támogatták az adófizetõ polgárok. Tisztelettel kérjük
Önöket, hogy tegyék meg ezt a 2011. esztendõben is! 
Alapítványunk adószáma: 18346644-1-03. Köszönjük szépen!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Tiszakécskei Kirendeltség hírei:

TÁJÉKOZTATÓ 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 „Út a munka világába“elne-

vezésû program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló jut-
tatásra jogosult személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásról .

A munkaadók a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi központ kiren-
deltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha TÁMOP
1.1.3 programban résztvevõ, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresõt foglalkoz-
tatnak teljes munkaidõben, munkaviszony keretében.

A támogatás idõtartama, mértéke

A támogatás legfeljebb nyolc hónap idõtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A
munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásra jogosult személy munka-
viszony keretében, teljes munkaidõben történõ foglalkoztatását a támogatás
folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási idõtartama 50%-ának
megfelelõ további idõtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. 

Munkabérként legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér, illetve garantált bér-
minimum vehetõ figyelembe.

Munkaügyi problémákkal keressék Terjéki Zsuzsanna kirendeltségvezetõt!
6060 Tiszakécske, Béke u. 116 

Tel.: 76/441-286; 76/540-079; 30/695-1371;   Fax: 76/441-064 



A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia döntése értelmében
december 26-án megkezdõdött a
CSALÁD ÉVE hazánkban, amely

2011. december 30-án, Szent
Család vasárnapján ér majd véget.

A februári katolikus oldalt ennek jegyében állítottuk össze.

AZ EGYHÁZ ÉLTETÕ MAGJA, ALAPSEJTJE MIND A
MAI NAPIG A „CSALÁDEGYHÁZ“. A „kisegyház“ min-
den egyes tagja felelõs a többiért, egymás hitét ébreszti,
erõsíti. A család elsõ „püspökei“ – Szent Ágoston gondo-
latát idézve – a családapák és családanyák. Az egyház
életének bázisa változatlanul a hitét megélõ család. Ezt
akarta hangsúlyozni a II. Vatikáni Zsinat, amikor a régi
egyházatyák által használt „családegyház“ fogalmát
felelevenítette. A „kisegyház“ minden egyes tagja felelõs a
többiért, egymás hitét ébreszti, erõsíti.

AZ ÖRÖK IGE A CSALÁD ÖLÉN LETT EMBERRÉ.
„Jézus Krisztus kiüresítette önmagát“, (Fil 2,7) mindenrõl
lemondott, de arról nem, hogy családban testesüljön meg.
A megváltás mûve a családban kezdõdött.

A FIATAL EGYHÁZ CSALÁDOKBAN ÉLT, erõsödött és
gazdagodott a Lélek által. Az Egyház útra indulásának
elsõ fázisában keresztény eleink „a kenyértörést házan-
ként végezték és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották
el közös eledelüket“ (ApCsel. 2.46). Családi közösségben
gyûltek össze, hogy Krisztusra és az Õ megváltói halálára
emlékezzenek. A „nagy család“ gyûlt össze (az idõközben
testvérré vált rabszolgák is), hogy az Úr vacsorájára emlé-
kezzék, belõle részesedjék. Kisebb-nagyobb családi közös-
ségben oktatták a gyermekeket, nevelték õket az Úr félelmére.
A „családegyház“ fokozatosan kitágult. Az eucharisztia ünnep-
lésére egyre többen gyûltek össze. Számos jómódú
keresztény Rómában egész házat bocsátott rendelkezésre,
hogy az egyre növekvõ gyülekezet közösen ünnepelhessen.
A szabadság beköszönte, a növekvõ igények hozták ma-
gukkal, hogy egyre szebb templomokat építsenek. Így alakul-
tak ki fokozatosan a családegyházból a helyi közösségek.

A CSALÁD ÉVE SZERETNÉ FELRAGYOGTATNI A
CSALÁD ÉRTÉKÉT, tudatosítani, hogy a házasságon
alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság
összeomlik, a kultúra lehanyatlik. Társadalmunknak –
amelyet az individualizmus, szekularizmus, relativizmus,
materializmus tépáz – a család nyújt menedéket, mert
képes a társadalom megújítására, hiszen a házasságon
alapuló család, elfogadva az életet, a jövõ záloga.
Részletek Bíró László püspökének decemberi levelébõl.
A Püspöki Konferencia decemberi körlevelében, amit a mi
tempolmunkban is fölolvastunk, többek között ez áll:
„Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért.
Legyen a család maga is a közös hit, a közös imádság
otthona. Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák
számon a körükben élõ katolikus családokat. Maguk a
családok is örömmel találják meg egymással a kapcsola-
tot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat,
segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasz-
talatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is.“
Lakiteleken is számos család jár együtt templomba. A
fiatal házasok minden hónap elsõ vasárnapján az esti
szentmise elõtt szentségimádást tartanak. A családok
között körbejár a Vándor Evangélium, amely lehetõséget
ad arra, hogy a Szentírást családi körben is olvassák.  A

MÉCS közösség tagjai (9 pár) a bõvülõ létszám miatt
immár két csoportban havonta egy alkalommal találkoz-
nak, hogy közös beszélgetések, imák
hatására mélyüljön a hitük, erõsödjön a házasságuk. A
teljes közösség  igény szerint még egy alkalommal össze-
jön kötetlenebb beszélgetésre.

A MÉCS Családközösségek plébániai
alapon szervezõdõ, szentségi házasság-
ban élõ házaspárokból álló csoportok.

Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok
a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és
megerõsödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi
hivatásukat a világban. 
A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoport-

beszélgetések felépítésébõl adódó betûszó. Josef Cardijn
bíboros „Láss – Ítélj – Cselekedj“ módszere alapján a
beszélgetések három fõ részre tagolhatók: 

Megfigyelés – személyes tapasztalatok, élmények
Értékelés  – a felvetõdõ problémák értékelése a krisz-
tusi tanítás fényében
Cselekvés – elhatározások megfogalmazása.

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite
mélyül; erõsödnek a házasságok, boldogabbá válik a
családi élet. A házaspárok között tartós barátságok
alakulnak ki. A házascsoportok jelenléte erõsíti a plébáni-
ai közösséget, és a házaspárok a társadalomban is köny-
nyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket.
www.mecsnapok.hu

Hét jó tanács házaspároknak a lelkiéletrõl
A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan
alakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélget-
nek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e
téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan
egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: „Nem
szoktunk lelki dolgokról beszélgetni, pedig mindketten
mélyen hívõ családból származunk.“ Íme néhány jó
tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket,
de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. 

1. Ne várjunk gyökeres fordulatot!
A közös lelkiélet kialakulásához apró lépések vezetnek.
Ritka, hogy egy házasságban, ahol egyáltalán nem
beszélnek egymással hitbeli dolgokról, egyik napról a
másikra erõs, mély közös lelkiélet bontakozzék ki. A
növényeket türelmesen kell gondozni ahhoz, hogy szép
legyen a kert; ugyanilyen türelmes, gondos igyekezet
szükséges a lelkiéletben történõ közeledéshez. Az elsõ
lépés az, hogy elültetjük a lelki fejlõdés magvait. 
2. Imádkozzunk a hitvesünkért!
Egyszerû dolog, könnyû elkezdeni, mégis sokan
megfeledkeznek róla. Nem órákig tartó imádságról van
szó, csupán arról: naponta szánjunk idõt rá, hogy házas-
társunkért és a kapcsolatunkért imádkozzunk.
„Gyakorold magad az istenfélelemben“ – tanácsolta Pál

Timóteusnak (1Tim 4,7). Ha megtanuljuk Isten kezébe tenni
a kapcsolatunkat és naponta imádkozunk egymásért,
szokásunkká válik. Imádkozzunk mindazért, amire tár-
sunknak szüksége van, és keressük, mit kíván tõlünk az
Úr, amivel jobban szolgálhatunk hitvesünknek. Már ez az
egyszerû napi ima is sokat jelent. 
3. Imádkozzunk közösen!
Ha házastársunk szívesen teszi, imádkozzunk vele együtt

naponta! Ha nem annyira nyitott, elég egy rövid fohász,
például étkezésnél vagy más olyan pillanatban, amikor
nem érzi annyira ijesztõnek. Egy házaspár úgy kezdte a
napi közös imát, hogy a feleség mindössze ennyit mon-
dott: „Uram, köszönöm, hogy táplálsz minket. Köszönöm a
gyerekeket. Köszönöm a férjemet. Add, hogy mindig
tiszteljünk téged! Amen.“ Ez hónapokon át így ment,
mígnem egyszer a férj is megszólalt: „Hadd imádkozzam én
is! – Uram, nem vagyok egy nagy imádkozó, de egyetértek
a feleségemmel, és köszönöm, hogy így szeret téged.
Amen.“ Késõbb a gyerekek is bekapcsolódtak. Egy év múlva
már sokkal könnyebben ment a közös ima. Nagy igazság,
hogy az együtt imádkozó házaspár együtt is marad.  
4. Járjunk együtt templomba!
A közös lelkiélethez hozzátartozik a közös templomba-
járás. Sajnos akadnak házaspárok, akiknek ez nem jut
osztályrészül: például valamelyikük dolgozik vagy nem haj-
landó templomba menni. Érdemes imádkozni érte, és
megragadni a kínálkozó lehetõséget. Egy férj például
kikötötte, hogy havonta egyszer hajlandó elmenni a felesé-
gével templomba. A feleség nem nyaggatta a többi három
vasárnappal, viszont a havi egy alkalmat – különlegesen
finom ebéddel – emlékezetes eseménnyé vará-zsolta.
Nem telt bele egy év, s a férj majdnem minden vasárnap ott
volt a templomban; ma pedig már a közösség aktív tagja.
5. Szánjunk rendszeresen idõt a közös lelki elmélyülésre!
Ez egyetlen házaspár számára sem könnyû. Sok min-
dennel lehet próbálkozni közösen: lelki témájú beszél-
getéssel, könyvvel, hanganyaggal, filmmel, videóval.
Hosszú távon is mûködõképes lehet, ha kitûzzük, hogy
hetente meghatározott idõt ilyen céllal együtt töltünk. A
lényeg, hogy egyezzünk meg valamiben, ami mindkettõnk
számára megfelelõ. Nem biztos, hogy rögtön megtaláljuk,
mi az; ne keseredjünk el, és ne adjuk fel a kísérletezést! 
6. Alakítsunk ki megerõsítõ, baráti kapcsolatokat más
házaspárokkal!
Egy fiatal pár egyetlen olyan házaspárt ismert, akiknek a
példáját szívesen követték volna házasságukban: egy három-
gyermekes, idõsebb házaspárt a templomból. Lelki irányí-
tásukat, vezetésüket akarták kérni, de – hogy alázatból el
ne utasítsák a kérést – elõször csupán annyit kérdeztek,
elmehetnének-e hozzájuk, és feltehetnének-e néhány
kérdést az Isten terve szerinti házasságról. A beszélgetés
olyan jól sikerült, hogy a végén újabb alkalmat kértek...
Így vált valóban lelki vezetõjükké az idõsebb házaspár. 
De a kortárs kapcsolatok is nagyon fontosak. Aki há-
zaspárokból álló közösséghez csatlakozik, megtapasz-
talja, hogy ha nem is minden alkalommal a házasságról
beszélgetnek, elõbb-utóbb minden téma elõkerül a saját
családjában. Sokat lehet tanulni abból is, ahogyan más
házaspárok megélik a kapcsolatukat.
7. Tegyünk közös elhatározásokat!
Jó, ha vannak közös terveink, elhatározásaink. Vannak
házaspárok, akik bizonyos idõközönként külön töltenek
egy fél napot pihenéssel, imádsággal, olvasással vagy
kirándulással, majd összejönnek, és megbeszélik az eltelt
órák élményeit. Mások évente egyszer közösen részt
vesznek egy házasságról szóló lelkigyakorlaton vagy
elõadássorozaton. Azt is megtehetjük, hogy évente elolva-
sunk egy lelki – vagy házasságról szóló – könyvet, azután
megbeszéljük. A lehetõségek korlátlanok.  A lelki fejlõ-
déshez és közeledéshez – mint mindenhez – idõ és
elszánt kitartás szükséges. Amint az Írás mondja: „Amit
az ember vet, azt is aratja“ (Gal 6, 8). Forrás: Magyar Kurír

K ATO L I K U S É L E T – S z e r ke s z t i: B agi  Fe r e n c  p l é b á no s

„Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened! 
Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem!“
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Krisztusért követségben…
Magyarország Európai Uniós Elnöksége fölértékelte

és felpörgette az egyházi eseményeket is, így a
„2Krisztusért követségben“  internetes oldalon az
események rovatban ezt olvasom:  2011. február-március
folyamán egyházvezetõk brüsszeli látogatása.

Feltûnt nekem, hogy a látogatásnak nincsen konkrét
dátuma. Böngészve az eseménynaptárt, vissza-vissza-
térek a fenti címhez, és változatlanul azon töprengek,
miért nincs dátuma? És innen indul el a következõ gon-
dolat: „Vajon mit látni mentek ki a pusztába? Szélingatta
nádszálat látni? Ugyan miért mentek ki? Puha ruhákba
öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat visel-
nek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentek
ki? Prófétát látni?...“ (Máté 11:2-11).

Sajnos nagyon kevés szöveg maradt fenn Keresztelõ
János és Jézus kapcsolatát illetõen. Csak a ránk maradt
nyilatkozatokból sejthetjük, hogy ki kérdezett többet, és
ki adott megnyugtatóbb válaszokat. Annyit mindenesetre
mindenki tudott már János és Jézus életében is, akik
ezeknek a beszélgetéseknek tanúi lehettek, hogy nem
pusztán két vallástudós, hanem két próféta beszélgetett,
két, szavaiban és tetteiben próféta módon élõ személy.
Õket nem annyira az intellektuális kíváncsiság
ösztönözte kérdéseik és válaszaik megfogalmazásában,
hanem a prófétai felelõsség. Egyikük sem hagyott hátra
írott anyagot, mert nem a tanításuk megörökítése
érdekelte õket, hanem küldetésük teljesítése. Nem
pusztán tanítványokat, vagy csodálókat akartak maguk
köré gyûjteni, hanem az igazságra éhes embereket
akarták közelebb hozni az abszolút igazsághoz, az
Ember Fiához.

János erkölcsi nagyságát az egyházakban gyakran
leértékelik, vagy elbagatellizálják, pedig ugyanazt tette,
amit Nátán próféta tett Dáviddal: figyelmeztette az
uralkodót, hogy neki is be kell tartania a törvényeket.
János tragédiájának közvetlen kiváltó oka nem prófétai
mûködése, hanem kicsinyes, erkölcstelen játék, alkoho-
los, gõzös fejjel tett fogadalom.

„De hát miért mentek ki a pusztába? Prófétát látni?
Azt láttatok, sõt – mondom néktek –  prófétánál is
nagyobbat.“

Mégis! Mi vonzotta az embereket a pusztába? Jézus
kérdése nem retorikus kérdés és nem is díszítõ elem a
beszédében. A szöveg további részébõl kitûnik, hogy ez
a kérdés csupán bevezetõje egy hasonlat sorozatnak,
amely saját kortársairól szól. A „mihez hasonlítsam
Jánost“, kérdés után következik, a „mihez hasonlítsam
ezt a nemzedéket?“  Hallják a furulyaszót, nem táncol-
nak. Hallják a siratóéneket, és nem gyászolnak.
Egyszerûen nem süketek, vakok, vagy érzéketlenek,
hanem lelkileg bénák, kimozdíthatatlanok, csak
magukkal törõdnek „falánk és borissza nemzedék“,
eszmék megvalósítására érzéketlen. Hall a fülével, lát a
szemével, és nem ért, nem dönt, és nem képes áldoza-
tot vállalni. 

Késõbb, az idõk folyamán Jánost, fanatikusnak
minõsítették, hogy ne kelljen követni, vagyis követhe-
tetlen szélsõségnek. Jézust azért utasítják el, mert nem
eléggé szélsõséges. Elõttük vonulnak fel az eszmék és
az eszmékért meghaló emberek, és a kortársak mégis

közömbösek maradnak. Ennek egy oka lehet (?!)
Képtelenek a megtérésre.Ma, Jézus kérdése így hang-
ozhatna: (Máté 11:2-11). Mit akartok látni, amikor bekapc-
soljátok a TV-t? Álhírességeket, valóság-showt? Vagy
miért bámuljátok? Hogy púderezett vitatkozókat hallgas-
satok? Akik sportkocsin járnak, és nem ismerik a villam-
osjegy árát? Vagy hiteles embert? Igen, azt szeretnétek
látni? Ehhez Brüsszelbe kell utazni? Nem inkább fordít-
va? Kérdezem: hány hiteles ember van ebben az ország-
ban? És ha szûkítjük a kört… és legvégül:  én hiteles
vagyok-e?

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg,
nem járok-e téves úton…“ (Zsolt. 139:23-24)

Gönczõ Sándor hajósi lelkipásztor

„Isten megbékéltetette magával a világot  
és minket a Jézus Krisztus által,

és nekünk adta a megbékéltetés szolgálatát.
Krisztusért járván tehát követségben, 

mintha Isten kérne mi általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.“

(2Korinthus 5,18-20.)

R E F O R M Á T U S  É L E T  S Z E R K E S Z T I : Szabó Tamás lelkész

„És bo ldog,  ak i  énbennem meg nem botránkoz ik“ .
(Mt  11,6. )

LAKITELEKI    ÚJSÁG

február 9

Farsangoltak gyermekeink
Február 12-én tartottuk gyülekezetünkben a már hagyományosnak mondható gyerekfarsangot. Az elsõ évben alig
volt hét résztvevõ, az idén pedig 26 beöltözött gyermek jött el. Az alábbi képen jól látható milyen széles volt a fel-
hozatal, jól megfért egymás mellett a bibliai szereplõ és a szuperhõs. Sokan jöttek el, olyanok is, akik még nem voltak
gyülekezetünkben. Akik bibliai szereplõt választottak külön jutalomban részesültek. Változatos programokkal vártuk
a gyerekeket. Volt éneklés Tamás bácsival, jelmezek felvonulása, játék, tombola, eszem-iszom. Köszönjük minden-
kinek, aki küldött süteményt, szendvicset. 
Külön köszönjük Tubakné Hildának és Dakóné Csillának a segítséget.

A gyülekezeti gyerekfarsangon készült képeket mindenki megnézheti gyülekezetünk honlapján:
www.lakitelek.bakirefem.com. 

Nyári tábor

Szeretettel tájékoztatunk minden érdeklõdõt, hogy gyülekezetünkben az idén is szervezünk nyári tábort. 
Helyszín: Szokolya
Idõpont: 2011. július 25 – július 31.
A meghívók nemsokára elkészülnek, a gyerekek megkapják a gyermek-istentiszteleten, valamint a hittanórákon.
Aki már szeretné biztosítani a helyét, feliratkozhat az utazók listájára.

Magyarné Sváb Kovács Mónika

REMÉNYIK SÁNDOR:  

Az én békességem

Ha eljönne a Csoda könnyû szárnyon,
S szívembe egyszer az a béke szállna,
Amelyre szörnyû szomjúsággal vágyom: 
Elõbb elzárnám a láda fiába.
Tûnõdve rajta, hogy ez hogy esett,
Trónolnék vele a világ felett.
Nagy-óvatosan körültapogatnám:
Hogy hát igazán, igazán nem álom?
Nem riasztja el elsõ mozdulásom?

De aztán végigvinném a világon:
Testvér, testvérem, rokonom, barátom,
Itt, itt a béke, itt van aranytálon!
Itt, itt van mindennek a megoldása,
Szûnjön szívetek szüntelen  sírása!

És elrendeznék mindent olyan szépen:
Nem volna sokkal szebb az üdvösségben.



GLO
RIA VICTIS

E M I G R Á C I Ó
A H A Z Á É R T

H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola   E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Sütõ Linda: 76/549-047 és Lezsák Anna 76/549-049
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MEGHÍVÓ

„KONFERENCIA ÉS FÓRUM A
MEZÕGAZDÁLKODÓKÉRT“ 27.

A LAKITELEKI NÉPFÕISKOLA, A SZENT ISTVÁN
EGYETEM KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI

INTÉZETE, GÖDÖLLÕ,
A KÁRPÁT-MEDENCEI ZÖLD FÓRUM EGYESÜLET

és A BIOGAZDÁLKODÓK

szervezésében és rendezésével

A MAGYAR VIDÉK ÉLNI AKAR!
c. mezõgazdasági konferencia és fórum 27.

Fõbb témakörök:
w Földügy, birtokpolitika
w Belvízhelyzet

Helyszín: Lakiteleki Népfõiskola, Kölcsey Ház
IDÕPONT: 2011. február 25., péntek, 1000-1600

Elérhetõség, információ: monika.bartos@parlament.hu
Telefon: 06/76-549-047 (Sütõ Linda),
06/1-441-42-91 (Bartos Mónika)

PROGRAM

1000 MEGNYITÓ
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola
vezetõje
A levezetõ elnök megnyitó gondolatai: Bagi Béla, a VKSZI
vezetõ tanácsadója

1100 A NEMZETI FÖLDALAP BIRTOKPOLITIKÁJA
Dr. Medgyasszay László birtokpolitikai elnökhelyettes,

NFA
1140 GAZDAFÓRUM A TÉNYEKRÕL, A JAVASLATOKRÓL 
1300 EBÉD – a Népfõiskola Tisza Vendéglõjében, saját költségen

Sajtótájékoztató (eseti), Konzultáció az elõadókkal
1400 A BELVÍZHELYZET ALAKULÁSA ÉS KEZELÉSE

Szatmári Imre mérnök pv. alezredes, Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1440 GAZDAFÓRUM A TÉNYEKRÕL, A JAVASLATOKRÓL
1555-1600 VÉLEMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK
ÖSSZEGZÉSE

Bagi Béla
A program zárása, a 28. rendezvény idõpontjának kihirdetése.

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a 

Gyarmati Dezsõ Tanuszodában mûködõ

SÓSZOBA ezentúl  külön belépõjeggyel is látogatható. 

Eddig csak uszodajegy ellenében lehetett használni a sószobánkat, 
azonban 2011. március 1-tõl aki csak a sószobát akarja igénybe

venni, az külön belépõjegy vásárlásával megteheti.

Sószoba belépõjegy ára: 400,- Ft/alkalom
Minden kedves vendégünket szeretettel várjuk!

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY AZ

USZODA
2011. március 14-15-én 8-20 óráig nyitva tart!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Nem lesztek Nemzedék!
A fiatalok hogyan tudnak korszerûek lenni, történelmileg? 1979-ben ezzel a címmel tartott

elõadást Illyés Gyula, író és költõ, Lakiteleken, a Fiatal Írók Találkozóján. 
Manapság igen húsbavágó, ez a több mint 30 évvel ezelõtt felvetett kérdés, és Illyés jövõbemu-

tató, atyáskodó szavai. Az író-költõ így foglalja össze útnak indító gondolatait a hallgatóságnak: „Én
nagyon sok jót tudok jóslatként ígérni ennek a nemzedéknek. De ugyanakkor óriási tétre tudom
õket figyel-meztetni, hogy vagy csinálnak valamit, vagy jeltelenül elmegy ez a nemzedék is úgy,
hogy itt volt egy alkalom, itt volt az égõ probléma, itt volt a lehetõség, és íme, semmi nem történt.
Ehhez nem elég az, hogy már a puszta helyzetábrázolás is egy történelmi szemlélet. Ez akkor
volna nagyon igaz, hogy ha Angliában élnénk, vagy államokban, ahol a múlt már tisztázva van. De
nálunk a közelmúlt még mindig ködben áll. Helyzetek nincsenek tisztázva. Hogyha nem lesz egy
általános szemlélet, amelyre a jövõre is kiterjed, akkor nem tudja teljesíteni a feladatát. Akkor azt
mondhatnám, hogy tanuljatok meg angolul, akkor majd nagyon szépen be tudtok illeszkedni. Így,
bekövetkezhet az, hogy nem teljesítitek a feladatot.“

Aktuális mondatok és problémák ezek. Hiszen – és most tartsunk magunk elé tükröt – a mai gen-
erációk többsége, kortól függetlenül, aligha töri magát ilyen szofisztikált témában.  

Minden történelmi korszak társadalmi történéseinek masszája, az aktuális mûvészeti és kul-
turális élet vegyértékében csapódik le. A múltbéli történéseket a mûvészeti, kulturális élet historikus
korszakokra lebontott lenyomatai hozzák közelségbe számunkra. Most, ha az utóbbi 20 évet tesszük
górcsõ alá, ami a rendszerváltozástól napjainkig tartó idõszakot öleli fel, mi történik velünk? Mi az
új, mi a törekvés, és mi az irány? 

A fiataloktól megszokott jelenség, hogy az elõttük menetelõ, idõsebb generációk megszokott
elképzeléseit, közéleti és magánéleti koreografált világát megkérdõjelezik, és annak fundamen-
tumát idõrõl-idõre újraértelmezik. Megszokott, mert eddig ez így volt. Végre is a történelmi korsza-
kokat egymás mellé állítva, társadalmi fejlõdés volt tapasztalható. Az újabb megoldások megalku-
vás nélküli keresése fejlesztette tovább a világot. 

Két bekezdéssel ezelõtt fogalmaztam úgy, hogy az aktuális mûvészeti és kulturális élet, s annak
személyiségei, mûvelõi szolgálhatnak számunkra krónikásként. A jelen közállapotát figyelve, adódik a
kérdés, a mostani életünkrõl utódaink, milyen lenyomattal fognak találkozni? A mélységek és maga-
sságok helyett a hétköznapi, szociális – anyagi rendteremtés, az egyformára gyalult környezetünknek
való megfelelés adja a XXI. századi mindennapok általánosságát. Társadalmunk nagyobb része a
multiplex kultúrával való naprakészségben leli örömét, a számítógéppel és internettel tartanak ben-
sõséges kapcsolatot, egyszóval divat lett a felületes életvitel. A fiatalok, ha véletlenül a gondolati hegyek
csúcsait jelölik meg céljaiknak, azonnal felvetõdik bennük a kérdés, érdemes-e. Hiszen már a felsõok-
tatási piacon is olyan élesen körülhatárolható pályaválasztási modellekkel találkozhatnak, amelyek
értékek megjelölése és felvezetése helyett, felvevõpiaci struktúrákba és skatulyákba taszigálják a nyi-
ladozó értelmû fiatalságot. A tempó felgyorsult, s a papucsállatkák értelmi színvonalát, alulról verdesõ
médiakultúra és a fogyasztói imperativizmus neveli fel a nemzedékeket.

Mit mondana most Illyés, ha látná, mi van velünk? És mit mondott akkor, utat mutatva a kulturális
és mûvészeti élet fiatal generációjának? „A terület a Tiétek!… Az a veszélyes, hogy vannak az iro-
dalomnak korszakai, amelyek jeltelenek. … A nemzedékek így el tudnak veszni. Biztatni tudlak
benneteket, hogy mennyi most a lehetõség, valamint figyelmeztetni, hogy mennyi a veszély, ahová
tévedhettek, és mennyire kockán van az, hogy nem lesztek nemzedék. Írkáltok majd, közben elõt-
tetek van egy nemzedék, amelybõl épp ez az összeállás hiányzott ahhoz, hogy sokkal jelen-
tékenyebb szerepet töltsön be az irodalomban, mint amit nem töltött be. … Nagyobb a
felelõsségetek, a feladatotok, és majdnem az érdeteket is annál, hogy ne keressétek meg azt, ami
közös bennetek.“ Talán tudott valamit Illyés, és látta elõre, hogy mi fog velünk történni, évtizedekkel
késõbb. Persze, mindig is próféták voltak a nemzet lírikusai. Az „Egy mondat a zsarnokságról“ címû
vers költõjének jóslata és félelme bekövetkezett, a világ külsõségeivel foglalatoskodva, az
„összeállás“ helyett, a high-tech individualizmus szabta társadalmi jelenségekben keressük
magunkat támolyogva. A '79-es elõadásában érdekesen és tanulságosan fogalmaz Illyés, amikor
állítja, hogy nem a közöset kell keresni, hanem a különbözõséget. Ezt persze a lelkiség helyett, a
mûvészeti és kulturális életre vonatkoztatja. De mit tegyen most a fiatalság, mikor az „egyformára“
van érdeklõdés, mikor szinte zavaróan feltûnõ a másság – legyen az bármilyen értelemben –, s a
különbözõség elutasítást, közönyt szül? Mit tegyen az áldásra éhes mûvésznemzedék, mikor
tevékenységüknek a materializálódott piacközpontúság vagdossa szárnyait? Személyiség-prob-
lémás, gyengén szocializálódott, egynapos sztárok uralják a kommunikációs csatornák legfõbb
részét, s közben a társadalomnak tanulnia kellene erõt meríteni a tiszta forrásokból. Mibõl és kitõl
tanulhat a fiatalság, hogy legyen mit átadni majd az utódoknak? 

Az évtizedekkel ezelõtti találkozón szerencsések voltak a lakiteleki nemzedék tagjai, akik élõben hall-
gathatták a prófétikus gondolatokat. Ahol a múltban megfogalmazott negatív jövõkép tökéletesen rímel a
jelenbeli közállapotokkal. Nagy kérdés most, leszünk, vagy nem leszünk nemzedék. A drámai kérdésre
ki tud választ adni? Hol van az a tiszta szívû próféta, aki utat tud mutatni a fiatal generációnak? 

Farkas László Róbert
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2011. március 12-én
a lakiteleki Mûvelõdési Házban

kerül megrendezésre a

Zenészbál
amelynek bevételét a szervezõk és

közremûködõk teljes egészében a

RÉGIPOSTA ZENEKAR
lemezfelvételének 

költségeihez ajánlják fel!

A zenét a Fõnix
Bulizenekar biztosítja

egész éjszaka!

Több vendégzenészünk is lesz, akik
az este folyamán beszállnak egy-egy
dalra, gitárral, dobbal, énekkel, bármiv-

el a zenekarba, ezzel is segítve a
hangulatot és a Régipostát!

Az igazi bulihoz illõ profi fénytechnikát is
kap a közönség, hogy az éjszaka felejt-

hetetlen legyen!

Vacsora: Marhapörkölt körettel, savanyúság-
gal, kenyérrel – Hajdú Pis tá tó l!

Belépõ: 2.000 ft 

A vacsora ideje alatt fellépnek vendégé-
nekesek, zenészek, táncosok és a

Régiposta is umplungged mûsorával.

Asztalfoglalás Dávid Orsinál a 06 70 931
7886-os számon vagy Belicza Andrásnál a

06 70 931 79 02-es számon

Várunk minden zeneszeretõ barátunkat
egy igazi zenészbálba, ahol a muzsikáé, a
táncé és a bulié a fõszerep!  Belicza András

Erdõk, mezõk, vizek rejtekén

„Én nem vagyok sem filozófus, sem pap. Még csak
öreg sem vagyok. Így hát egészen egyebet mondok
Neked:

Eridj ki az erdõre.
A mezõre, a folyó mellé, vagy föl a hegyre. Lassan

járj, hiszen egyedül vagy, nincs miért siess.
Lassan járj, urasan.
Mint valami hajdani Nagyúr, aki birtokát járta be, s

ameddig a szeme ellátott, övé volt minden.
Erdõ, mezõ, folyó, hegy.
Megteheted, hiszen ember vagy.
Valóban nagy úr odakint. És amit szemed lát,

valóban mind a Tied akkor. Az erdõ, a mezõ, a folyó,
a hegy. Még a napsütés is. Még a virágok is. A
rigófütty és a pillangó színei. A hal fehér hasának vil-
lanása a hullámok között.

Eridj tehát lassan, kényelmesen. Nézd meg a virá-
gokat.

Simogassad meg a fák törzsét.
Hajolj a nyírfához és szívd be az illatát.
Hallgasd a madarakat.
Próbáld megérteni azt, amit mondanak.
És amikor már tele vagy a virágok illatával, a nap-

sugárral, a széllel és mindennel, ami zsongva
körülvesz és ami mind a Tied abban a percben, akkor
gondolkozz a csodán, amit életnek, mindenségnek,
vagy teremtésnek nevezünk."

Ezzel a szép Wass Albert idézettel szeretném
megköszönni mindenkinek az érdeklõdését, aki
betért és betér a vadász, horgász kiállítás ideje
alatt hozzánk, a Mûvelõdési Házba. 

Czinege Edit megnyitó beszédében egy szempil-
lantás alatt a Tõserdõ fái közé, a vízpartra, az
erdõbe, mezõre varázsolt bennünket gondo-
lataival. Ahogy ebben a varázslatban idõztünk,
szemeinkkel végigjárhattuk az ösvényeket, láthat-
tuk a fûben surranó gyíkokat, hallhattuk a madarak
dalát, egy-egy hal csobbanását a vízben.
Eszünkbe juthatott gyermekkorunk a nagy tölgyek,
fûzek alatt töltött sok idõ, amikor tiszta szívvel, nyi-
tottan figyeltünk a világ apró csodáira. Köszönjük
Edit ezt a varázslatot!

Aki tett egy sétát a teremben, ismét az erdõn,
mezõn, vízparton érezhette magát. A Lakiteleki
Földtulajdonosok Vadászati Közössége szép
trófea-gyûjteményét – borz, görény és vaddisznó
bõröket, hatalmas gímszarvas agancsokat, dám-
vad és vaddisznó trófeákat – ajánlotta fel a kiállítás
számára. Köszönet Cseh István elnök úrnak a sok
segítségért!

Seres Tamás impozáns jávorszarvasát csodál-
hatták meg az érdeklõdõk gránitba gravírozva,
Dugár János csodaszarvas-sípja vigyázta az
agancsokat az asztalon, Privler Endre által felaján-
lott pontyfej-preparátum pedig ámulatba ejtette a
gyerekeket. A felnõtt horgászok sok szép fotó közt
válogathattak a Szikra Horgászegyesület
jóvoltából. Számos hatalmas fogás emlékét õrzik
ma is a színes képek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy hoz-
zájárultak a kiállítás sikeréhez!

Olar Mircea a szomszédos
Tiszaug településen élõ
pirogravír mûvész sok-sok
esztendeje foglalkozik a
fába égetés mûvészetével.
Gyönyörû munkái – akár fára, akár merített papír-
ra készültek – kicsi óvodást, iskolást és felnõttet
megfogott és arra késztetett, hogy legalább egy
picit végigsimítsa ujjaival a mûveket, vagy akár
tenyerébe vegye és közelrõl csodálhassa meg.

Dávid Orsolya közel
fél éve, hogy elõször
kezébe vette a
pirogravír készüléket
és rögtön belesz-
eretett ebbe a tech-
nikába. Néhány munkáját láthatjuk a kiállításon.
Kisfia – a 10 éves Buda Bence – szintén felajánlot-
ta néhány kicsi alkotását a kiállítás számára. 

A Bakonyból postán érkeztek Kóczián Attila
gyönyörû faragott agyartartói, vaddisznó trófeái és
égetéssel díszített dísz fadobozai. Köszönjük,
hogy egy kis tölgyes-bükkös hangulatot varázsolt
ide hozzánk az öreg Alföldre!

Ez a szép, változatos gyûjtemény vándorútra fog
indulni, mert Tiszaug szeretettel várja a kiállítás
anyagát, hogy az ott élõk is megcsodálhassák.

Reméljük a közeljövõben több szomszédos
településre is sikerül majd eljutni az erdõk, mezõk,
vizek rejtekét bemutató kiállításunkat.

Végül, de nem utolsó sorban nagy-nagy
köszönet illeti azokat, akik két kezük munkájával
és idejük feláldozásával segítettek berendezni a
kiállítást, lehetõvé téve azt, hogy talán egy újabb
programsorozat induljon el itt nálunk, Lakiteleken.
Köszönjük kedves Belicza András és Olar Mircea,
hogy oly sokat segítettetek, asztalt, paravánt cipel-
ni, szegelni, kalapálni, drótot és damilt kötözni!

A kiállítás február 24-ig várja az érdeklõdõket. 
Térjenek be hozzánk egy erdei sétára!

D. O.

„Szép magyar tájak, 
magyar várak“

Bakosi Mária festõmûvész kiállítása
Mûvelõdési Ház Lakitelek

2011. máricus 15-30.

Ünnepi megnyitó 2011. február 15-én
a községi ünnepség után 11.30 órakor
a Mûvelõdési Ház csarnokában.

A ceglédi születésû mûvész sokat utazik és az
útjai során szerzett élményei alapján a
képzeletét megragadott tájakat, épületeket, ter-
mészeti jelenségeket örökíti meg festményein.
A mindig bõvülõ és megújuló, természetet
ábrázoló alkotásaival járja az országot, ezzel
kíván örömet szerezni kiállításai alkalmával.

A tárlat megtekinthetõ: 2011. március 30-ig a
Mûvelõdési Ház nyitvatartási idejében.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
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Elveszõ évszakok szerenádján

1
Szivárványhidat

Fényözön bárkájából reméltél látni.
Ott sem szólíthatott meg

A tûzmadárröptû vágy,-idegen!

2
Én sem szomjúhozva vágyódtam el

Nappalok zarándoka!
Elfeledtem a partokat, remegve

mint a folyó felett a híd.

3

Eltakarhat örvénylõ bûvkörökbe zárva a szürkület.
Kisimuló arcodat elõttem az éjszaka felfedi.

4
Simulékony ujjak

Csillagmederben dideregtek, mintha
Semmi sem lenne megfontolt, ami volt

Mélységbe olvadó.

Korallok égszínvize!
Igazgyöngypáncéllal óvnak az álombamerülõk

kövek sodródnak
a nappalhoz közeledve mind az enyém

…kövek… sodródnak… 
milyen sziklából törsz elõ visszhang

kimondhatatlan szavakat zengve? Folyóölelésben
megsebzett a hullámok teste

…a… hullámok… teste…
Kálmán Zsolt

NO COMMENT...
Hallgattassék meg….

A lakiteleki újság elõzõ számában megjelent „A kisgyermek és a számítógép"
címû olvasói levelet az alábbiakkal egészíteném ki a pontos és hiteles tájékoz-
tatás érdekében:

1. Örvendetes tény, hogy Lakiteleken a könyvtárban eMagyarország Pont
mûködik, ennek köszönheti Lakitelek lakossága, hogy a könyvtárban
számítógép, ingyenes Internet van, hogy a lakosságot térítésmentesen
taníthatjuk használatára. A könyvtár költségvetése sosem tette volna lehetõvé
ilyen infrastruktúra biztosítását.

2. a, Az eMagyarország gépein monitoring szoftverek vannak feltelepítve, ma-
gyarul ellenõrzöttek a gépek. 

b, Az összes számítógépet az önkormányzat rendszergazdája takarítja folyam-
atosan, és Õ sem tapasztalta, hogy ide nem illendõ oldalt töltött volna le bárki. 

c, A könyvtár munkatársai is készítenek statisztikát, mintát vesznek a forgal-
mazásból. Senkinek nem volt a cikkben állítottakkal megegyezõ tapasztalata. 
3. Tény hogy a könyvtárnak van játéklemeze és az is hogy meg szoktuk enged-

ni, hogy behozzák otthonról a gyermekek a játék lemezeiket és azzal itt tár-
saikkal játszanak. Végeztem egy kis kutatást, megkérdeztem néhány használót,
akik ma már dolgozó vagy felsõbb iskolákba tanuló gyermekek, hogy okozott-e
számukra lelki károsodást a játék. Már a kérdés és a feltételezés is meg-
mosolyogtatta õket, semmi deviancia nem tapasztalható a viselkedésükben.

4. Az eMagyarország és a könyvtár stratégiai tervében sosem szerepelt olyan
cél, hogy a számítógép által szokjanak be a könyvtárba a gyermekek. A
könyvtár nem egy magányos sziget, hanem egy országos könyvtári hálózat
része, közfeladata a szolgáltatás, és ebben a könyvön túl még sok minden más
is szerepel. A stratégiai célokat az uniós elvekkel összhangban a minisztérium-
ban határozzák meg, és ezeket az irányelveket adaptálja minden könyvtár.
Viszont az igaz, hogy ameddig a gyermekek arra várnak, hogy géphez jus-
sanak, beszélgetnek, könyveket és újságokat nézegetnek, – több esetben
órákon át, ami pozitív hozadéka a gépeknek.

5. Úgy vélem a számítógépet, az Internetet felesleges fetisizálni, mert
ugyanolyan eszköz a számítógép, mint a mobil telefon, a TV, vagy a személygép-
kocsi. Egy a lényeg, meg kell tanulni rendeltetés szerint használni és az ember
szolgálatába állítani. A XXI. században nem megkerülhetõ a gép használata és
nem az a megoldás, ha a gyermekeket eltiltjuk a TV nézéstõl például, hanem ha
leülünk velük és megtanítjuk nekik az értéket felismerni, az ocsút a búzától
szétválasztani és akkor nem lesz dilemmájuk. Persze, mint mindenben, ebben
is az érték a mérték! 

Tisztelt Levélíró!

Sajnálom, hogy Önt felháborította a gyermekek kalákában történõ játéka és
jókedve a könyvtárban, ami által Ön nem tudott úgy elmélyülni a számítógépen
végzett munkájában. Ezért elnézését kérem. Azt azonban tudni kell minden
közösségi Internetszolgáltatóról, legyen az egy Internetkávézó, eMagyarország
Pont vagy éppen Teleház, hogy ott emberi közösségek vannak és a hely diszk-
rét, elmélyült nagyobb koncentrációt igénylõ munka végzésére nem alkalmas,
ilyen célra otthon kell kialakítani a feltételeket.

Szívélyes üdvözlettel: Dékány Zoltánné

„Ne vágj ki minden fát...“
Mindig szomorú látvány egy fa kivá-

gása; az erdõirtás még inkább... Tudjuk,
hogy a fa ugyanúgy megöregszik, mint egy
ember; azt is tudjuk, hogy az erdõgazdál-
kodás része a fakitermelés is. Mégsem
tudjuk elfogadni a látványt, hogy a Tõs-
erdõben egytallóra kivágják a fákat egy jó
nagy darabon... A Petõfi Népe online
oldalán találtuk a következõ magyarázatot:

„Közel kétszáz hektár erdõt ad át
Lakiteleken, pontosabban Tõserdõn a
KEFAG Zrt. a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóságnak.

Egy 2007. évi kormányhatározat alapján
át kell adnia a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóságnak több mint 3500 hektár
olyan védett természeti területet, amely
eddig a KEFAG Zrt. kezelésében állt,
tudtuk meg Sulyok Ferenc vezérigaz-
gatótól. A szinte teljes terület erdõ.
Tõserdõn bonyolította a helyzetet az, hogy
a korábbi erdõgondnokság épületét (az
ottani kastélyt), ami üdülésre is kiválóan
alkalmas, nem kívánják átadni, csak a
környezõ erdõterületeket. Emiatt azon-
ban az ingatlant meg kellett osztani.

– Tõserdõn fakivágásra is kért enge-
délyt a KEFAG Zrt., aminek a végrehaj-
tása január végére húzódott át. Két
erdõrészletben, összesen 2,2 két hektáron
végeztünk tarvágást – tájékoztatta
lapunkat a vezérigazgató. A fakitermelés
nagyobb részt lakossági igény alapján

történt. Élet- és vagyonvédelmi okból az
üdülõházakhoz közel lévõ fákat minden-
képpen ki kellett vágni. Félõ volt   ugyanis,
hogy egy viharban rádõlnek valamelyik
ingatlanra. A kivágandó fák meg-
közelítése, illetve a sikeresen felújítható
terület kialakítása – a közvetlen veszélyt
jelentõ fák kitermelésén kívül – indokolt-
tá tett további fakitermelést is.

– Az idõjárás megnehezítette a dol-
gunkat, gondolok itt fõleg az esõzésektõl
felázott talajra, valamint az árvízre. Így
lassabban haladt a munka, mint ahogyan
azt szerettük volna. Mostanra azonban
sikerült a feladatot végrehajtani, nem
hagyunk magunk mögött restanciát. Úgy
adjuk át a területet a nemzeti parknak,
hogy a veszélyhelyzetet elhárítottuk, az
erdõfelújítás feltételei pedig biztosítottak –
mondta Sulyok Ferenc....“                    (Baon)

------------------------------------------------------------

Sokan összenéztünk a hír hallatán,
ugyanis megtapasztaltuk, hogy a Tõserdõt
nemigen gondozza a Kiskunsági Nemzeti
Park! Úgy tûnik nekünk,  hogy a Tõserdõt
összekeverik az õserdõvel... Nem látjuk,
hogy bárhol is törõdnének a rájuk bízott
lakiteleki területtel... és ez nagyon szomorú! 

„Azért a víz az úr“... 
de még inkább a jeges ár...

A szikrai Holt-Tisza hídjára az ár ezút-
tal is több kiszáradt fát hordott, amit a
Laki-Gazda Kft. dolgozói az apadás
után eltávolítottak.

Ha emlékeznek, a tavaszi ár után is
hatalmas fatörzsek akadtak fenn a
hídra bevezetõ úton, s most a téli ár is
nagy kárt okozott mind az útban, mind
a hídban. Ötvenkétmillió forintba ke-
rülne a felújítás. Ezt az összeget csak
pályázati pénzbõl tudnák elõterem-
teni. Áldatlan az állapot a sok tulaj-
donos miatt is: a hídra vezetõ út a
lakiteleki, a levezetõ út a tiszaugi önko-
rmányzaté, a híd maga pedig a ma-
gyar állam tulajdona. Ha nem történik
meg a várt felújítás, a szigetre való
bejutás is veszélybe kerülhet. 
Vannak szakemberek, akik szerint a
patkószerû Tisza-mederben lévõ víz
pangásának oka lehet az is, hogy nem
tud áramlani a móló szerû építény
miatt. Új hídra viszont nincs pénz...
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A CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT HÍRE:

RIGÓNÉ  KISS  ÉVA, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti
csoportjának vezetõje volt a közösség vendége febr. 17-én.
Témák voltak még: Megalakulás, Szervezeti felépítés, Területi munka,
Intézmények mûködtetése, Programok, Adományjuttatás

Tóth Sándor családgondozó

Gépelést, diagram- és táblázat-
készítést, esszé-  és szak-
dolgozatírást vállalok
rövid határidõvel, alacsony
áron, akár megegyezés
szerint is. Word szövegszerkesztõ
és Excel táblázatkezelõ használa-
tot is tanítok! Tel.: 06-20-45-44-883

Számí tógépek
javítása, karban-
tartása, vírusirtás,
programok telepítése gyorsan
és megbízhatóan Lakitelek
környékén. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 30/472-73-50



LAKITELEKI    ÚJSÁG

február 13

Tanácsok ingatlan eladáshoz és ingatlan vásárláshoz
Egy év múlva energiatanúsítvány nélkül értéktelen a lakása

Az állam rendeletben elõírta minden új lakás építõjének, hogy ingatlana ener-
giatanúsítvánnyal rendelkezzen.

2012-tõl a használt épületekre is kötelezõ lesz kiállítani az energiatanúsítványokat.
csak ezzel a bizonyítvánnyal lehet majd eladni vagy bérbe adni az ingatlanokat. A
házak, lakások zöldkártyáinak kiállítása tehát alapjaiban fogják megváltoztatni az
ingatlanvásárlás és forgalmazás eddig kialakult rendszerét. A szakértõk szerint
akinek a jövõben nem lesz ilyen okmánya, annak a lakásának piaci értéke csökken-
ni fog. De az okmány hiánya a hitelbírálatkor is érzékelhetõ lesz: a rosszabb
besorolású energiatanúsítványra kevesebb hitelt adnak majd a bankok.

A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás
elkészítésére fordított idõ alapján számol ki, ezen felül többek között van még kiszál-
lási díj. Ez a családi házaknál 13-15 ezer forint+ÁFA körüli összeg. A tanúsítvány
érvényességi ideje egyébként 10 év, így a lejárat után minden kezdõdik elõröl.

Megéri?
Háztartási gépeket úgy választ az ember, hogy figyelembe veszi, hogy az menny-

it fogyaszt. Ha takarékos, akkor megéri a vétel, ha nem, akkor meg otthagyja. A laká-
sok zöldkártyája ugyanebben fog segíteni: bár még sok a kérdõjel a tanúsítványok
körül, az mindenesetre biztos, hogy az ingatlanok  energiafogyasztását egy tízfokú
skálán jelölik majd: az „A“" lesz a legtakarékosabb, az „I“ a legpazarlóbb. 

A nyílászárókat tehát már most érdemes kicserélni. A tanúsítás egyébként
speciális vizsgálatot igényel: egy-egy épület energiafelhasználását több órás
felmérés után számolják ki. A szakemberek ilyenkor többek között a hõhidakat,
csatlakozási éleket, nyílászárók minõségét és tulajdonságait is kivizsgálják, kiszá-
molják az épület, lakás fûtési hõigényét. Megvizsgálják az épületgépészeti rendsz-
ereket, kiderítik, mennyi energiát igényel a fûtés és a melegvíz elõállítása.
Figyelembe veszik az esetleges légkondicionálók, szellõztetõ berendezések ener-
gia felvételét. Vizsgálják a világítás módját és energiaigényét is. Megnézik a falban
futó elektromos hálózat anyagát, a vezetékek átmérõjét. 

Ha ezek a vizsgálatok jól sikerülnek, s a szakemberek egy olyan bizonyítványt
adnak, amely szerint az ingatlan kellõen energia hatékony, akkor jó eséllyel talál
majd új gazdát a lakás. A jó kategóriába besorolt lakást egyébként bérbe adni is
könnyebb lesz, hiszen a bérlõnek sem mindegy, hogy mennyire takarékos- vagy épp
pazarló az ingatlana, amelyben egy darabig élni fog.

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

Sporthírek – szerkeszti: Anka Balázs–

Március 5-én indul a tavaszi szezon!

Lassan végéhez közeledik a téli felkészülési idõszak, két hét múlva, március
5-én a harkakötönyi vendégszereplésünkkel elkezdõdik a tavaszi pontvadászat
felnõtt és ifjúsági labdarúgóink számára. Az õszi sikeres szereplés után
szerettük volna együtt tartani a csapatot, de már most, az átigazolási idõszak
vége elõtt bizonyossá vált, hogy lesz némi változás a felnõtt keretben. Magyar
Péter úgy döntött, hogy visszavonul az aktív labdarúgástól, Makra Péter pedig
Akasztóra igazolt. Érkezett viszont az NB II-es Vecsési FC-tõl a 19 éves Kótai
Márió, aki csatárként és támadó középpályásként egyaránt használható, és
reméljük, hogy erõsödni fog vele csapatunk. A felnõtt kerettel készül az ifjúsá-
gi csapatból Szabó László, Barcsa József és Tamásy Roland is, így tovább fiat-
alodik együttesünk. Eddig három edzõmérkõzésen vagyunk túl. Január 22-én
Kunszentmártonban, a megyei I. osztályú hazai csapat ellen irreális pályán és
idõben gólzáporos, 6-6-os eredményt értünk el. Február 5-én a megyi III. osztá-
lyú bajnokcsapat, a kunbaracs vendégeiként léptünk pályára. Az eredmény: 2-
1-es félidõ után 6-2-es gyõzelem. Február 12-én Tiszasason vendégszere-
peltünk, és 0-0-ás félidõ után 2-0-ra gyõztünk. 19-én Tiszajenõt, 26-án pedig
Csépát fogadjuk hazai pályán. Az eddig lejátszott mérkõzésekrõl nem igazán
mondhatjuk el, hogy ideális körülmények között zajlottak, de céljukat így is
elérték. Számomra a legszembetûnõbb és egyben a legörvendetesebb az volt,
hogy mindhárom mérkõzésen a második félidõben nõttünk ellenfeleink fölé.
Reméljük, hogy ez majd a bajnoki mérkõzéseken is így lesz.

Egyesületünk február 12-én a Lakiteleki Népfõiskolán rendezte meg a már
hagyományos sportbálat. Egy-két negatív, de annál több pozitív visszajelzés
érkezett a rendezéssel és a hangulattal kapcsolatban. A z LTE vezetõsége
nevében ezúton is megköszönöm valamennyi támogatónknak és segítõnknek,
hogy adományaikkal és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

További jó hír az egyesület háza tájáról, hogy játékosunk, Verebélyi Gábor és
a napjainkban megnyílt számítástechnikai üzlet jóvoltából elkészült az LTE
önálló honlapja  www.lakitelekite.hu  néven. Minden internetes hozzáféréssel
rendelkezõ olvasónknak ajánlom figyelmébe!

A lakiteleki csapat tavaszi programja:

16. forduló: 2011. 03. 05.  (szombat)   14:30  Harkakötöny TSE –  LTE
17. forduló: 2011. 03. 13.  (vasárnap)   14:30  LTE –  Kecel FC
18. forduló: 2011. 03. 20. (vasárnap)   15:00  Városföld SE  –  LTE
19. forduló: 2011. 03. 27.  (vasárnap)   16:00  LTE  –  Kiskunfélegyházi Vasutas
20. forduló: 2011. 04. 02. (szombat)    16:30  Bugac KSE  –  LTE
21. forduló: 2011. 04. 09. (szombat)    16:30  Tiszakécske VSE  –  LTE
22. forduló: 2011. 04. 17.  (vasárnap)   17:00  LTE  –  Kecskeméti LC
23. forduló: 2011. 04. 24. (vasárnap)  17:00  Jakabszállás KSE  –  LTE
24. forduló: 2011. 04. 30. (szombat)   17:00  LTE  –  Helvécia SE
25. forduló: 2011. 05. 07.  (szombat)   17:00   Lajosmizse VLC  –  LTE
26. forduló: 2011. 05. 15.  (vasárnap)  17:00  LTE  –  Csólyospálos FSE
27. forduló: 2011. 05. 21.  (szombat)    17:00  Pálmonostora SE  –  LTE
28. forduló: 2011. 05. 29.  (vasárnap)  17:00  LTE  –  Nyárlõrinc LSC
29. forduló: 2011. 06. 05.  (vasárnap)  17:00  Tiszaalpár SE  –  LTE
30. forduló: 2011. 06. 12.  (vasárnap)  17:00  LTE  –  Tabdi KSE

2011.  február 15-tõl –  10 héten át  – ingyenes   
gyöngyfûzõ tanfolyam lesz Lakiteleken.

A tanfolyamot a kecskeméti székhelyû, (Kecskemét Katona J. tér 8.)
megyei Közmûvelõdési Intézet, TÁMOP3.2 sz. pályázati forrásból támo-
gatja.
A foglalkozások másfél órásak.
Helyszín: Lakitelek Mûvelõdési ház, külsõ klub.
Tanfolyamvezetõ: Szelesné Kása Ilona népi iparmûvész, rajztanár

A tanfolyam 8  fõ számára ingyenes, ha a
mellékletben szereplõ igazolás egyikét
hozza az elsõ foglalkozásra.

Jelentkezni  az alábbi e-mailen vagy tele-
fonon lehetséges: Szelesné Kása Ilona

telefonon :+36  20 209 70 27  
e-mail: szelesnekasailona@gmail.com  

Ösztöndíjas lett az OLIMPIÁRA készülõ gyaloglónk!
Tubak Róbert terveirõl már beszámolt a lapunk az

elmúlt esztendõben, közöltük eredményeit is... s együtt
szurkolunk a családjával, sporttársaival, hogy sikerüljön
kijutnia jövõre a LONDONI OLIMPIÁRA! Nagy örömmel hal-
lottuk a hírt, hogy a válogatott gyalogló felkészülését
támogatja a Lakitelek Népfõiskola Alapítvány! Tubak
Robi a napokban vehette át a Biczóné Kovács Jolán-
ösztöndíjat, ami havi 60 ezer forinttal járul hozzá az
olimpiára készülõ sportoló felkészüléséhez.

Hihetetlen erõnlétre van szüksége ahhoz, hogy azt a néhány másodpercet
lefaragja még, ami elválasztja a kvalifikálástól! SZURKOLUNK, ROBI!

Ön is segíthet, hogy vitaminra, útiköltségre... még több jusson Neki!
Lakitelek nem kis büszkesége, hogy olimpiai sportolót adjon a nemzetnek!

Számlaszáma: Lakiteleki Takarékszövetkezet, Tubak Róbert. 52000018-
10019384.

* Romák
* Alapfokú iskolai oktatásból lemorzsolódottak. (Kevesebb, mint 8 általános iskolai
osztályt  végzettek.)
* Alacsony végzettségüek (Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõk)
* Képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezõk)
* Regisztrált álláskeresõk
* Tartósan inaktívak (Munkaképes korú, vagyis 15 és 64 év közötti személy, aki
legalább 12 hónapja nem foglalkoztatott, és nem is regisztrált munkanélküli)
* GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévõk, vagy GYED-rõl, GYET-rõl, GYES-rõl a
munka világába (legfeljebb hat hónapja) visszatérõk
* Megváltozott munkaképességû és fogyatékkal élõ emberek
* Pályakezdõ munkanélhüliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött személy,
aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban)
* Tartósan álláskeresõk (megszakítás nélkül legalább 12 hónapja munkanélküli
személy.
* Egyszülõs családban élõk, három vagy többgyermekes családban élõk,
intézményekben élõk (pl. gyermel;védelmi intézmény, szociális bentlakás).
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Tõserdei szilencium

A Szõke Tisza tincsei egyre csak nõttek,
Hullámai árkon, bokron hömpölyögtek,
Holt-Tisza medrébõl is kiszökött a vize,
Dermedt jegére csábít ma a gyerekkor íze.

A parkolóban csónakok köszönnek az útnak,
Kopasz fák közt, levelek ere felett búsulnak,
Jég alól a rét zöld fûje kikacsintana a Napra,
S a vizes kút is leülne egy didergõ fapadra.

A kilátó, védõbástyaként áll a part szélén,
Réveteg tekintettel pásztáz az erdõ mélyén,
Madár sem dalol mínusz fokban éneket,
De a halász, még váj a tó jegébe lékeket.

Üres színpadra nyári emlékek villannak,
Oldaláról a gyerekek sikongva szánkóznak,
Korcsolya rajzol kacskaringós képletet,
Májusra várjuk vissza a zsongó életet.

Sejtelmes ködfátyolba zuhan a délután,
Lehelet finom nyugalom van a Holt-Tiszán,
Mint fényképbe zárt fagyott-szürke mozzanat,
Tavasszal ismét olvad majd a szõke áradat.

Kovács Sándor – Sanco

KÖZÖNY
A reggeli ébredés után
Indulás a munkahelyre, mert dolog van ám! 
Az autóbuszon emberek tolonganak. 
Egymásra sem néznek, nem is mosolyognak.
Az utakon autók robognak.
Szerencse, hogy egymásba nem rohannak!
Sok járókelõ az utcán,
Mindenki búskomor, rosszul ébredt talán?

Végre egy ismerõs arc! 
Köszöntöm, de siet tovább. 
Nem tudom megkérdezni, 
Hogy érzi magát?
Aztán látom, két ember beszélget, 
Mindegyik a maga bajáról mesélget. 
Nem is figyel oda, mit mond a másik, 
Lényeg, hogy õ e mondja a magáét.

Emberek! Jó lenne, ha figyelnénk egymásra!
Érdekelne minket a másik baja! 
Megpróbálnánk segíteni rajta,
Vagy biztatni a változtatásra! 
Várjuk meg, míg mosoly derül arcán! 
Vidámabban megy tovább az útján.
Ha néha-néha egy emberrel jót teszünk, 
Boldogabb, szebb lesz az életünk. 
Figyeljünk oda egymásra!
Vigyázzunk embertársainkra!

Lejegyezte: Hegyi Rozália

Fotó: Sanco

BuszjáratBuszjáratok:ok:

Lakitelek –
Kunszent-

márton
i.             é.

06:13 – 07:01 

11:32 – 12:20    

15:32 – 16:20   

17:38 – 18:29

Kunszent-
márton –
Lakitelek
i.          é.

04:31 – 05:22 
05:21 – 06:09  
10:34 – 11:22   
14:34 – 15:22   
16:40 – 17:28

Szolnok –
Lakitelek
i.               é.

04:01 – 06:08  
07:31 – 08:28  
10:31 – 11:28
12:31 – 13:28   
14:31 – 15:28  
16:37 – 17:34   
19:37 – 20:34

Lakitelek – 
Szolnok
i.             é.

05:32 – 06:29
06:18 – 07:15    
08:32 – 09:29   
11:32 – 12:29
13:32 – 14:29    
15:32 – 16:29   
17:38 – 18:39    
20:38 – 21:35

Lakitelek – 
Kecskemét

i.     é.
05:30 – 06:12  
06:20 – 07:02
08:30 – 09:12  
11:30 – 12:12  
15:30 – 16:12   
17:36 – 18:18   
20:36 – 21:18

Kecskemét–
Lakitelek 
i.     é.

04:43 – 05:25
07:43 – 08:25  
10:43 – 11:25 
12:43 – 13:25  
14:43 – 15:25   
16:49 – 17:31   
19:49 – 20:31

Lakitelek – Kecskemét
6:13 naponta
6:14 naponta
7:12 Tõserdõbõl – munkaszüneti napokon

7:54 naponta
8:44 naponta
9:38 naponta
10:10 piactérrõl – szabad és munkaszüneti napokon

11:24 A hetek elsõ isk--i napját megelõzõ munkaszüneti napokon

12:17 Tõserdõbõl, naponta

13:24 2011. VI.3-ig és VIII.29-tõl XII.10-ig naponta

13:45 piactérrõl – szabad és munkaszüneti napokon

14:53 szabad és munkaszüneti napokon
15:57 Tõserdõbõl – naponta
16:14 2011. VI.3-ig és VIII.29-tõl XII.10-ig munk.szün. napokon

16:26 naponta
16:56A hetek elsõ isk--i napját megelõzõ munkaszüneti napokon

17:32 munkaszüneti napokon
18:07Tõserdõbõl – munkaszüneti napokon

18:29 A hetek elsõ isk--i napját megelõzõ munkaszüneti napokon

Kecskemét Lakitelek
5:15 Tõserdõbe – munkaszüneti napok kivételével naponta

5:45 piactérre – iskolai elõadási napokon
6:30 munkanapokon
6:30 munkanapokon
6:35 iskolai elõadási napokon
7:05 naponta
7:30 munkaszüneti napok kivételével naponta

7:40 naponta
8:30 Tõserdõbe – munkanapokon
9:00 pénteki tanítási napok kivételével naponta

9:30 munkanapokon
10:15 tanítási napokon
11:30 Tõserdõbe– naponta 
12:00 munkanapokon
12:35 munkanapokon
13:05 munkanapokon
13:30 iskolai elõadási napokon
14:00 munkanapokon
14:05 Tõserdõbe – Iskolai elõadási napokon

14:30 munkaszüneti napok kivételével naponta

14:35 munkanapokon
14:45 Tõserdõbe– Naponta 
15:10 naponta
15:30 iskolai elõadási napokon
15:35 naponta
16:00 munkanapokon
16:30 munkanapokon
16:55 Tõserdõbe – naponta
17:30 nunkanapokon
17:35 naponta
18:00 munkanapokon
18:30 naponta
19:40 Tõserdõbe – Szabadnapok kivételével naponta

20:15 munkanapokon
22:30 Tõserdõbe – munkanapokon,

Lakitelek - Eger (Szegedrõl) 
6.15    naponta Tõsfürdõbõl

13:40 naponta Tõsfürdõbõl

 Lakitelek – Szeged (Egerbõl)
9:07  naponta Tõsfürdõbõl   

17:49   naponta Tõsfürdõbõl   

Lakitelek – Tiszakécske 
7:05 Parádi dûlõbõl Iskolai elõadási napokon

7:06 munkanapokon
7:46 Tõserdõbõl – naponta
8:00 Parádi dûlõbõl – munkaszüneti napok kivételével naponta

9:40 pénteki tanítási napok kivételével naponta

12:06 naponta
13:15 a hetek utolsó tanítási napja kiv. munkanapokon

14:06 Iskolai elõadási napokon
14:30 Parádi dûlõbõl –  munkanapokon
15:06 munkaszüneti napok kivételével naponta

15:33 Tõserdõbõl – naponta
15:39 Tõserdõ – munkanapokon
16:00 Parádi dûlõ Iskolai elõadási napokon

16:30 Parádi dûlõbõl – Munkanapokon
18:06 munkanapokon
18:30 Parádi dûlõbõl – munkanapokon
19:06 naponta

Lakitelek – Budapest, Népliget
6:13 naponta
7:54 naponta
8:44 naponta
15:57 naponta 

Budapest– Lakitelek
6:20 naponta
9:00 tanítási napokon
13:50 naponta
14:05 naponta
16:15 naponta

Lakitelek – Cserkeszõlõ
7:04 munkanapokon
7:39 naponta
8:13 naponta
10:49 tanítási napokon
12:34 munkanapokon
13:39 munkanapokon
15:05 munkanapokon
15:41 naponta
16:06 naponta
18:08 naponta

Cserkeszõlõ – Lakitelek
5:38 naponta
7:24 naponta
8:18 naponta
9:03 naponta
10:55 munkanapokon
14:00 munkanapokon
14:25 Parádi dûlõbe – munkanapokon
15:29 munkaszüneti nap kivételével naponta

15:57naponta
17:57Parádi dûlõbe – munkanapokon

Lakitelek – Kiskunfélegyháza
6:09 piactérrõl,  a tanév tartama alatt munkanapokon

6:32 tanév tartama alatt munkanapokon
14:45 naponta

Kiskunfélegyháza – Lakitelek
14:00 munkanapokon
15:00 munkanapokon – piactérre
16:40 a tanév tartama alatt munkanapokon MÁV-MENETREND

Dóra Tibornét

születésnapja alkalmából

szeretettel köszöntik:

kislánya,

Bettike, férje,

anyósa és a

család többi

tagja

Dóra Dominikot
kissé megkésve, de annál nagyobb
szeretettel köszöntik
8. születésnapja
alkalmából: 

Dóra mama, 
keresztapu és a

r o k on sá g

Tényi Kevin Krisztiánt 
2. születésnapja alkalmából
(megkésve), de sok-sok szeretettel
köszönt ik : Panni

mama, onokatestvérei,
nagybátyjai és a

r o k o n s á g

K Ö S Z Ö N E T 
Szeretnék köszönetet mondani

anyám nevében
özv. Kecskés Jánosnénak

– jelenleg súlyos beteg – 
akit 90. születésnapja alkalmából

köszöntött a Polgármester Úr 
virágcsokorral és a Miniszterelnök Úrtól

kapott Oklevéllel.  
Kecskés  Sándor

É R T H E T E T L E N

Értelmetlen vandál cselekedet, amit az 
Árpádszállási vasúti megállóban elkövettek.

A MÁV által kulturáltan kihelyezett 
tájékoztató jellegû táblát összetörték. 

Elõször az üveget törték ki, amirõl azt gondoltam
talán túl feszes volt, ahogy berakták 

és a hõingadozás miatt elpattant.  
De az elkövetõ, hogy minden kétséget kizárjon 
ez nem a véletlen mûve, késõbb az állványról

letörte a táblát, jelezvén a rombolásban is lehet 
tökéletes munkát végezni. 

Attól tartok, nem ez volt és nem ez lesz 
élete fõ mûve. 
Megjegyzem: 

az országban bármerre jártam  
hasonló esettel sehol sem találkoztam.

Úgy látszik Árpádszállástól még 
messzebb esik Európa. 

Kecskés  Sándor

Lakitelek –
Kkfháza

i.               é. 

05:47 – 06:25
06:37 – 07:15
08:37 – 09:15   
11:37 – 12:15    
15:37 – 16:15    
17:43 – 18:21   

Kkfháza –
Lakitelek

i.            é.

07:41 – 08:19  

10:41 – 11:19    

14:41 – 15:19   

16:47 – 17:25   

19:47 – 20:25
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Háztartási gépek javítása!
Aradi Sándor – Esze T. u. 7.

Tel.:20/373-96-08.

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szíve-
sen kényeztetné megfáradt, fájós
lábát. Tyúkszem, benõtt köröm nem

akadály. Házhoz is elmegyek!
Bejelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11; ill.
448-201-es telefonon!

KÖNYVELÉS 
VISSZAMENÕLEG  IS családi gazdák, egyéni vállal-

kozók, BT- k, Kft-k részére. (Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás,  teljes körû APEH- és

TB-ügyintézéssel, képviselettel.)
Az iroda nyitva  tartása: H-tõl – Szo-ig 8 - 20 óráig.

Érd.: 76/343-219; 06-30/266-85-36;
Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

Vargáné Farkasházi Orsolya bejegyzett okleveles
könyvvizsgáló, aki könyvvizsgálást is vállal.

Korszerû konyhai eszközök 
folyamatosan rendelhetõk (széles

választékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u. 47. 
Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

IDÕSEK GONDOZÁSÁT VÁLLALOM!
Pampers minõségû pelenkák 2-25 kg-os

méretig kedvezõ áron kaphatók! 
Érd.: 30/62-50-853

Lakitelek új építési területén 3000 m2-
es, közmûvesített, sarki telek eladó.
(Megosztható!) Érd.: 06-20/9-78-73-72

Apró:

Nadrágszárfelvarrást vállalok. Lakitelek,
Szikra u. 8. sz. alatt.

Sürgõsen albérletet keresünk 5 fõ
részére. Eltartási szerzõdést is kötnénk idõs
v. beteg emberrel. Tel.: 06-70/63-85-990

Olcsó amerikai ékszerek eladók. Tel.: 06-
20/570-66-04. e-mail: bodor.szilvi@citro-
mail.hu

Albérlet kiadó egy fõ részére (márc.
közepétõl). Tel.: 06-20/9-85-66-18.

3 szobás, teljes közmûves családi ház
nagy portával (a Széchenyi krt-on) eladó.
Érd.: 06-70/431-63-18.

Lakitelek központjában, jól
frekventált helyen összkomfortos
családi ház élelmiszerboltként
mûködõ üzlethelyiséggel eladó.
Érd.: 06-30/362-93-61

Eladó Kecskeméten (Hunyadiváros)  354
m2-es telken   (3 szoba, konyha, 2 fürdõ-
szoba), kétszintes, gázfûtéses, tégla
építésû  családi ház, amely azonnal
beköltözhetõ. Az épülethez dupla garázs
is tartozik.   Az közelben iskola, óvoda,
üzletek  találhatók. Irányár: 16 MFt.
Érdeklõdni lehet a 06-30/293-1340-es
számon.

Teljesen alápincézett,
110 m2-es, 2 szoba + nap-
palis felújított, hõszi-
getelt, összkomfortos
családi ház Lakitelek
frekventált helyén eladó.
Irányár: 13,8 M Ft. 
Érd.: 06-20/9-78-73-72;
vagy 20/45-44-883.

Lakiteleki lány olyan sze-
mélyt keres, aki reggelente
autóval jár Kecskemétre,
akihez társulnék – meg-
osztva a költséget.
Tel.: 06-30/ 24-12-047

Akciós kábeltévé, szélessávú internet és
vezetékes telefon (hálózaton belül 0 Ft-ért)
szerzõdéskötés, akár az Ön otthonában is!

Érdeklõdni hétköznap 9 - 18 óráig: 70/363-2637
(Harmatos Zoltán)

Hamarosan 

megnyílik a felújított

Mákvirág Drogéria

Galéria!

Szeretettel hívja
és várja  a kedves

vásárlóit!

ÉLJEN A LEHETÕSÉGGEL! 
Fogadja el a Szikra Fénye Stúdió TAVASZI AJÁNDÉKÁT!

EGYET FIZET  – KETTÕT KAP

SHIATSU MASSZÁZS

(Teljes 50 perc ill. fél testmasszázs 25perc)
Idõpont egyeztetés: Vné. Kiss Teodóra

Tel.: 70/611-33-09; 76/439 - 792

Emlékeztetõül a masszázsról:

A SHIATSHU masszázs (ejtsd: siacu) Japán masszázstechnika, azt
jelenti „ujjnyomás“

A Shiatsu-terápiában alapvetõen az akupunktúrás pontok és az azokat
összekötõ energiapályák (meridiánok) kezelése történik.

A terapeuta különféle technikákat alkalmaz ujjakkal, tenyérrel nyomá-
sokat, különbözõ nyújtásokat, feszítéseket, ringatásokat, izületi moz-
gatásokat, hogy a blokkolt energiaáramlást helyreállítva harmonikus
állapotot érjen el.
Egyensúlyba hozza az egész szervezetet, s ezzel nagyon jól oldja a
feszültséget, a stresszt. Nagyon hatásos általános fáradtság, kimerült-
ség, álmatlanság, depresszió, menstruációs problémák és legyengült
immunrendszer esetén, fájdalmas feszült, görcsös izomzatnál,
stresszes életvitelnél. Általános méregtelenítésre, mivel jól beindítja a
belsõ elválasztást. Valamint Nyak-, váll-, és hátfájdalmakkal, vissza-
térõ fejfájással, és koncentrációs zavarokkal küszködõknek.
A kezelés általában könnyû természetes öltözetben történik, nem kell
hozzá levetkõzni és kb. 50-60 percet, vesz igénybe.

Kívánságra házhoz megyek!

Rongyszõnyegszövést megrendelésre
is vállalok. Szabó Antalné.

Tel.: 06-20/57-02-227

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Lakitelek, Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

Akciós ajánlata 2011. márc. 1-tõl márc. 14-ig:

Tchibo Family classic kávé 250 g        399.- Ft
Nescafe 3:1 kávé 10db-os                       425.- Ft
Chio puffancsok 65 g                             105.- Ft
Kõbányai sör 2 l          499.- Ft

Minden  délután 15 órától helyben sütött
császárzsemle kapható 35 Ft/db áron.

Nyitva tartás:
H – P:           6 órától 20 óráig;

Szo – V:         7 órától  20 óráig.

Minden régi és új vásárlót szeretettel várunk!

BON-BON-
BONBON
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NA NE.. .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „HOGY KOVÁCSÉK KARAMBOLOZTAK, SZABÓÉK PEDIG

VÁLNAK.“ 
Masszázsutalványt nyert: Vörös Beáta. Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Ivitz Józsefné. Selyemakácfát nyert: Csordás Lászlóné, Elek Istvánné. A
vacsorát nyerte: Bódorné Lendvai Márta, melyet az általa választott idõpontban
költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert:Rohács
Szilvia,  Kiss Balázs, Polovits Istvánné, Gigor Éva, Kanyó Antalné. (Õket regiszt-
ráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóbolt-
ba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük.  A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat
Várkonyiné Kiss Teodórának (masszázs), Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda
(vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor
*  Készült: 1000 példányban,  2011-ben *  Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. *  Kiadó:

AGYagVIRÁG Bt.* Tel.: 76/548-040 * E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989 * Kéziratot nem õrzünk és nem küldünk vissza.

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

16 február

Két rendõr beszélget. Az egyik így
szól a másikhoz: 
– Ha én lefeküdnék a feleségeddel,
mi rokonok lennénk? 
– Háááát, rokonok nem, de kvittek
igen! 

Az útépítésen a fõnök odamegy a
munkásokhoz: 
– Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
– Sebaj, majd egymásra támaszko-
dunk.

A székely sapka nélkül áll a nagy hi-
degben az  utcán. Arra jön a komája: 
– Hallja-e, kend, mit áll itt hajadonfõ-
vel ebben a hidegben?
– A házban ráncba szedtem az asz-
szonyt, de most kéne egy bátor em-
ber, aki ki merné hozni a sapkámat...

– Gratulálok, Szabó úr, az utóbbi
három hétben nagyon sokat javult a
memóriája.
– Elnézést, de nem Szabó vagyok,
hanem Kovács.
– Na   látja!

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

Az   állatorvos lebetegszik, és el-
megy a háziorvosához.
– Mi a panasza? –  kérdezi a doki.
– Nézze, én állatorvos vagyok. Én
úgy gyógyítom a   betegeimet, hogy
nem kérdezek tõlük semmit, hiszen
õk nem tudnak válaszolni.   Maga
erre nem képes?
– Dehogynem – válaszolja az orvos
kis gondolkodás   után. Szó nélkül
megvizsgálja az állatorvost, majd
átad neki egy   receptet.
– Tessék, ezt váltsa be!
– És ez hatni fog?
– Persze. Ha   mégsem, akkor legfel-
jebb   elaltatom...

– Doktor úr, csak azért kerestem fel
ismét, hogy õszinte köszönetemet
fejezzem ki önnek.
– Ne haragudjon, de nem emlék-
szem. Ön páciens vagy   örökös?

Bemegy Kissné a patikába.
– Patikus úr, olyan   mérget kérek,

amivel biztosan meg tudom ölni a
férjemet.
– Na de asszonyom!  – képed el a
patikus. – Én ilyet nem adhatok!
Kissné erre elõvesz egy   fényképet
a táskájából, amelyen a férje és a
patikus úr felesége   félreérthetetlen
helyzetben látható. Mire a patikus:
– Hát azt nem mondta,  hogy recept-
je is van!

– Hogy csak miben egyezik Petõfi
Sándor és Vágó István? Hát, mind a
kettõrõl hidat neveztek el...

Szõke nõ ül a kocsiban, megáll egy
keresztezõdésnél, ahol behajol egy
csöves:
– Hölgyem van egy cigije? 
– Igen – feleli a szöszi és átnyújtja a
bagót.
Megy tovább, majd megint megáll
egy keresztezõdésnél. Ugyanaz a
csöves behajol:
– Tüze is van? – kérdi a csöves. 
– Igen – feleli a szöszi és átnyújtja az
öngyújtót. Megy tovább,  majd megint
megáll egy keresztezõdésnél.
Ugyanaz a csövi  behajol: 
– Kisasszony, egy százasért meg-
mondom – mondja a csöves –, hogy
hogyan kell kimenni a körforgalomból!

A szõke nõ automata mosógépet
kap a férjétõl ajándékba. Nagyon
boldog, alighogy beüzemelik, már
másnap mosni akar. Gyorsan levet-
kõzik és nekilát berakni a ruhát.
Hirtelen hazatér a férj, s döbbenten
látja, hogy a felesége meztelenül áll
a mosógép mellett és rakja  a ruhát.
– Na, de Drágám!! Te miért vagy
meztelen?
– Mert a használati utasítás szerint,
az elsõ programot ruha nélkül
kell indítani!

Áll a székely a biróságon:
– Na, hogy is volt az az eset? – kérdi
a bíró.
– Tekintetes bíró úr, az úgy volt, hogy
eszem a banánt a bicskámmal.
Eldobom a héját. Gyün a román.
Elcsúszik, és zsupsz bele, pont a  bics-
kámba!.. Oszt még vagy hatszor!...

Egy medálkészítõ versikéjét idézzük: Nem mondom én többször, / Naponta
csak ötször, /Azt is mosolyogva, sosem kiabálva: (folytatás a rejtvényben):

Vízsz.: 1. A folytatás elsõ része (z.b.: K, A, I, K). 12. Háromelemû. 13. Pan
filmbeli társa. 14. Elemér, becézve. 16. Somogy megyei község. 17.
Kellemetlen illat. 18. A hurrikán is ez. 19. Elefántcsont. 20. Futva menekül. 22.
Egykori rendezõszervünk névbetûi. 23. Fõzeléknövény. 24. Ab ... pectore;
lelke mélyébõl. 25.  Batsányi verse. 27. Kansas állam székhelye. 30. Vonzó,
de veszedelmes nõ. 32. Nádor, a magyar király elsõ helyettese. 34.
Katonaság. 36. Iskolai jegyzetpapír. 39. Olasz férfinév. 41. Elõtagként új a
jelentése. 42. ... Kok; olimpiai bajnok holland úszónõ. 44. Helyez. 45.
Szidalmazó szó. 48. Hacsaturján személyneve. 49. Pénzzé tesz. 50. Illa
berek, nádak ...; szólás. 51. Népszerû magazin. 52. Gléda. 53. A gyomai
nyomda megalapítója (Izidor). 54. Egyszerû vízi jármû. 55. A folytatás
második, befejezõrésze (z.b.: N, A) 

Függ.: 1. Pártafal. 2. Pörgetett ütés a teniszben. 3. Éles hangon kiált. 4.
Szerelemisten a latin mitológiában. 5. A germánium és a kén vegyjele. 6.
Arrafele! 7. ... chanson; Paul Verlaine verse. 8: Bacsó Péter filmje. 9. A skand-
ináv népi irodalom sajátos terméke. 10. Részben átnéz! 11. A házikecske
egyik õse. 15. Trója másik neve. 17. Indiai verssor. 20. Magasba tartó. 21.
Feszességén engedõ. 24. Kézmûves. 26. Mona ...; Leonardo da Vinci ismert
festménye. 28. Német autómárka. 29. Attila kiskorában. 30. Flamand író,
költõ (Paul, 1933-1981). 31. Kormányzás gyakorlása. 33. Kisegítõ tisztviselõ.
34. Nevezetes. 35. Szenegál fõvárosának lakosa. 37. Dél-Amerika második
legnagyobb folyója. 38. Damaszt, régies szóval. 40. Négyszeres olimpiai
bajnok finn hosszútávfutó (Lasse). 43.  Mennyiségi egység. 46. Muzsika. 47.
Plánum. 48. Vaskezû örmény uralkodó a  10. században. 51. Zsuzsanna,
becézve. 53. Üres kád! 54. A klór vegyjele. 
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