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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 3. szám
Böjtmás, Tavaszelõ, Kikelet hava  

„Szeretni és szolgálni kell a népet, amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél és fajtánál is erõsebb
kötõanyag, a közös nemzeti sors kötöz: ez a dolgunk Európában.“ Márai Sándor

EMBERFIA
„Beteljesedett! És lehajtván fejét kiadá lelkét.“

– hangzik el a Passióban Nagypénteken.
Majd harmadnapjára rá: Feltámadt!

Az élet és a halál harcra szállt. Mi  tudjuk,
ki került ki gyõztesen... Jézus feltámadásával legyõzte a halált.

Húsvétkor tûnik ki az a nagy különbség, hogy mit
tehetünk mi a halállal szemben, és mit tesz Isten... Mi csak
annyit tehetünk, amennyit húsvét hajnalán a szent asz-
szonyok tettek: elsiratjuk a halottat, maradandóvá igyek-
szünk tenni a múltat. 

Isten azonban mást tett: feltámasztotta a halálból
Jézust. A halál megsemmisült, legyõzte a mindent
elsöprõ Szeretet, a Húsvéti bárány, Jézus Krisztus. 

A  húsvét a legfontosabb ünnepe az egyháznak. Mert
hiába születik meg a Messiás, ha nem áldozza fel magát
az emberek bûneiért, vétkeiért. De Õ, az Emberfia vállal-
ta ezt az elképzelhetetlen nagy feladatot... 

Feláldozta magát érettünk... Semmit sem kért magá-
nak. Elfogadta, amit kapott az Atyától... 

Mi vajon hányszor tudunk úgy cselekedni, ahogy Jézus
is tett? Hányszor tudjuk elfogadni feljebbvalóink, munkál-
tatónk, szüleink, tanáraink utasítását? 

Jézus tudja, hogy gyarlóak vagyunk. Imádkozott,
könyörgött az Úrhoz az apostolokért és a hívekért is. 

Ahogy a húsvéti feltámadás dicsõségébõl és örömébõl
táplálkoztak az apostolok, úgy kell nekünk is erõt
merítenünk a mindennapjainkhoz. 

Hol van a mi napi önfeláldozásunk Jézuséhoz képest?
Igen, tudjuk mindnyájan, nagyon messze...  De senki nem
is kívánja azt tõlünk! Csupán igyekeznünk kell, hogy minél
nagyobb gondoskodással viseltessünk embertársaink
iránt. Érezzünk felelõsséget egymás iránt, a családban, a
nemzetben, a hazában. Minden emberben benne van a
gondoskodás. Az anyában gyermeke iránt, az apában
családja iránt, a tanárban tanítványai iránt... Élni kell vele!

Jézus ereje minket is új életre támaszt. A Feltámadott
útja nem kifelé vezet a világból, hanem befelé. Feltá-
madása után is tanít, szolgál, megbocsát, küldetést ad. 

Jézus Krisztus feltámadása olyan gyõzelem, amely a
benne hívõket kimozdítja a félelmekbõl, a csüggedésbõl. 

Nagyon nagy szükségünk van a tanulásra, a szolgá-
latra, a szolgálásra, a megbocsátásra, a küldetésre, az
örömre, az önfeláldozásra, hogy minél több emberben
meg tudjon születni a húsvét üzenete! Tiszta szeretettel!

Mindenkinek kívánom, hogy találja meg a húsvéti fényt,
és tudja továbbadni, tudja felvenni a fény erejét, hogy õ is
sugározzon az élet mindennapjaiban, minden percében
embertársainak!                                              Czinege Edit

Készüljünk együtt Húsvét ünnepére!
Kedves Gyerekek!
Nagy-nagy szeretettel várunk benneteket a lakiteleki
Mûvelõdési Házba 2011. április 15-én, pénteken 1600 órára!

A tojás díszítésének sokféle technikáját kipróbálhatjá-
tok majd, többek között a tojásgravírozást is.

Arra kérünk benneteket, hogy hozzatok magatokkal
néhány festeni való tojást, jókedvet és a fantáziátokat!

Szeretettel várunk Benneteket! 

A MAGYARSÁG 
TIZPARANCSOLATA

1. Bárhol élj a világon, ne feledd, hogy
Magyarországot képviseled. Rólad íté-
lik meg Hazánkat.  Élj úgy, hogy a vilá-
gon mindenütt tiszteljék a magyart!

2. Magyarnak születni nehéz életet
jelent, de viseld méltósággal és pél-
daadással, nemzeti kiválóságainkhoz
méltóan!

3. Érezz egyéni felelõsséget minden
magyar sorsáért, akit a közösen hor-
dott nemzeti sors súlyosabban sújtott,
mint téged!

4. Gyámolítsd rászoruló magyar
testvéredet, mert minden magyar
elvesztésével az egész nemzet
gyengül!

5. Szeresd magyar testvéredet, mint
saját magadat! Ezért ne azt nézd, ami
tõle elválaszt, hanem ami vele
összeköt!

6. Ha sorsod anyagi jólétet biztosít
neked, ne felejtsd el, hogy fokozott
kötelességed áldozatot vállalni a ma-
gyarságért!

7. Igyekezz hazádnak, nemzetednek
minél több barátot szerezni!

8. Harcolj hazádért mindhalálig!

9. Minden nap tégy  valami jót
hazádért, az egész magyarságért!

10. MARADJ MINDIG, MINDEN-
KOR,  MINDENÜTT MAGYAR!

Úgy legyen! Ámen!

Magyar bajnok lett a lakite-
leki gyaloglónk, TUBAK RÓBERT

– a március utolsó hét-
végéjén megrendezett
50 km-es – szlovák
versenyen! Egyre köze-
lebb kerül Robi az álmához, a lon-
doni olimpiához – ezzel a legújabb
aranyéremmel is! (Három hét múlva
indul a portugál Európa-Kupáért!)

Gratu lá lunk!  Szurko lunk!

Megtartó ünnepünk...

„1848. március 15-e faggat bennünket. Faggat elsõsorban
nemzeti létünkrõl, sorsunkról, jövõnkrõl, a megmaradás-
ról. Idõszerûsége évrõl évre, mint búvó patak, újra és újra
feltûnik és felszínre hozza a megtalált igazságot a nemzeti
sorskérdéseink iránti érzékenységünk mindenkori fele-
lõsségét. Egyszerû, de világos és értékalapú jövõképbõl!
A téglára téglát építés munkájából, amikor a szellem és
a gazdaság, a lélek és anyagi javak együttes építésébõl
növekedik a nemzet és a társadalom jövendõje...“ 

Szabó Tamás lelkipásztor ünnepi szónokunk  beszéde, az óvodá-
sok és az iskolások mûsora igazán lélekemelõ volt. Ezt a hangula-
tot fokozta a Lakiteleki Emlékérem kitüntetettjének, Lendvainé
dr. Erki Mária gyógyszerészünk, galériatulajdonosunk, a helyi
kultúra egyik fõvédnökének köszönõ beszéde. Egész életével,
munkásságával rácáfolt arra a mondásra, hogy „senki nem
lehet saját hazájában próféta“! Dehogynem! Ha megvan hozzá
a kellõ határozottság, bátorság, következetettség, akarat, jószán-
dék, akkor igenis képesek a megtartó gyökerek  nemessé,  tartalmas
életûvé tenni. A kifogyhatatlan energiát a felelõsségtudat  táplálja.
Molnár Anna tanárnõ Közoktatási Díjat kapott; az õ élete és
munkássága, a gyermekekért hozott áldozatos munkája szintén
követendõ példa. Köszöntjük mindkettõjüket, gratulálunk!

Kegyelemteljes

húsvéti ünnepet

kívánunk minden 

olvasónknak!

Figyelem! Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy
tartsák az udvarban ebeiket! Sok a kóborló állat!



ANYAKÖNYVI hírek

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:

BOLESZA PÉTER (1926)
DR. VALACZKAI LÁSZLÓ (1939)

FESTÕ-HEGEDÛS GERGELY GYULA (1931)
VECSEI JÓZSEF (1943)
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Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

PÁLYÁZAT – munkahely
betöltésére a Tõsfürdõben!

Lakitelek Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet az alábbi

munkakörök betöltésére, 

szezonális jelleggel:

takarítónõ, pénztáros, úszómester,

animátor, karbantartó, éjjeliõr. 

Az önéletrajzokat a Polgármesteri

Hivatalban a titkárságon kérjük

leadni.

Leadási határidõ április 15. 

EMLÉKEZÉS

József névnap alkalmával nagyon sokat 
gondolok az édesapámra!

Õ minket a mezõgazdaságban dolgozva a kétkezi
munkára nevelt, és arra tanított bennünket, hogy akik
ilyen nehéz munkát végeznek, eltartják a család-
jukat, azokkal szemben adjuk meg a legnagyobb
tiszteletet! Édesapám nyolc gyermeket – ahogy
régen mondták: „családot“ nevelt fel, áldozatos
munkájának köszönhettük, hogy sohasem éheztünk.

Én még abban az idõben tanultam ezt a verset,
amikor kisgyermek voltam. Édesapám emlékére
szeretném leírni. Akik olvassák, azoknak jusson
eszébe, hogy volt idõ, amikor a földön dolgozókat
tisztelet övezte. Ekként szólal meg még ma is nekem
a Jó Édesapám:

BECSÜLD A MUNKÁST!

Gyermekem, hogyha a mezõn jársz, 
ahol szelíden megdõl a kalász, 
s a délidõben fáradt emberek verejtéke,
mint a harmat úgy pereg. 
Köszöntsd õket!
Vedd le a kalapod, 
– adjon az Isten békés jó napot – 
Vagy ha az utad a mûhelybe vezet,
hol munkába látsz sok kérges kezet, 
hol az elborult homlokok alatt, 
mûvé fog össze sok szép gondolat. 
A munkás elõtt – fogadd meg nekem –, 
csak tisztelettel menj el, gyermekem! 
Melyen az élet végig viharzott,
Úgy tekintsed a barázdált arcot, 
mely fáradtan tekint le rád, 
Mintha a tükörben látnád az Apád.

Leírta lánya: Hegyi Rozália

Emlékezés Édesapánk, 
Faragó József halálának ötödik

évfordulóján.
„Egy lány virággal a kezében áll a sírnál,
ha belelátnál a szívébe, te is vele sírnál.
Ha csak az emléket õrizzük meg, máris szebb világ lesz,
mert nem alszik ki a láng, mely csak ránk vigyáz.
Mélyen, belül a szívünkben örökké ottmarad.
Emlékezzünk Rá egy szál virággal,
hisz az élet tel is-tele van hibákkal. 
Mindennap feltesszük a kérdést, vele együtt a fájó érzést:
Miért, miért pont neked kellett elmenned? 
Hiszen még itt annyi mindent kellett volna tenned!
Csak kérdezünk, s csak válaszra várunk,
Egy szál virággal a sírja mellé állunk. 
Mintha angyalok könnye hullana az égbõl,
így fejezve ki részvétünket t iszta szívbõl.
Felnézek az égre, csodálkozva merengek a messzeségbe,
s hirtelen mintha valaki szólna hozzám, mondván:

szerettem az életet, de elfogadtam a végzetem.
A földet, mellyel te is eggyé váltál, 
a testedbõl kibontakozva az égbe szálltál, 
Úgy gondolunk rád, kire ott fent egy csodás világ várt.
Csodás világ, melyre ki is várunk,
hol álmainkban téged látunk. Lelked egy része velünk maradt,
s a kor, az idõ csak velünk halad.
De te végig kíséred utunk,
Életünk során bármerre is jutunk.
Szerettünk, mert te voltál az édesapánk.
Lásd, a szemünkbõl könny csordul, szívünkben valami megmozdul.
Tudjuk, hogy jobb már neked,
hisz angyalok vigyázzák lelkedet.
Kérjük, fogadd el ezt a különleges virágot, 
Mely a könnyeinktõl megázott,
S a szívünkben mindennap más színben pompázott.
Emléked örökké velünk van!“

Emlékeznek rá: felesége, gyermeke, veje, unokái

Gút Istvánné Greksa Mária
2010. december 22-én hunyt el. 

Fájó emlékezésül a család és a
rokonság nevében.

„Addig vagy bo ldog,  amíg van,  ak i  szeret ,
ak i  a  ba jban megfogja a kezed.
S hogy mi lyen fontos is  vo l t  neked,
csak akkor  érzed,  ha n incs már  ve led! “

Megemlékezésül 

Kökény Gergely 

halálának 1. éves évfordulójára:

szeretõ felesége, fiai, 

menyei és unokái. 

Andrea nap alkalmával
nagyon sok szeretettel

köszönti 
Dózsa Andreát, 

s minden szépet és jót
kíván Mamikája.

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA!
Idõpontja: 2011. április 4-5. 800-1700 óra 
Beíratás helye: ÚJ ÓVODA

Lakitelek Kiss J. u. 1/a

A beiratkozáshoz szükséges: 
– a szülõ személyi igazolványa, lakcímkár-
tyája;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcím-kártyája és TAJ-kártyája;
– a gyermek betegségét igazoló dokumentum;
– az étkezési térítési díj csökkentésére
jogosító dokumentum;

– amennyiben a gyermek hal-
mozottan hátrányos helyzetû,
úgy az ezt igazoló szülõi nyi-
latkozat.
– Amennyiben a gyermek sajátos nevelési
igényû, úgy az ezt igazoló dokumentum.

A beiratkozás napján kérjük gyermekeik-
kel együtt érkezzenek az óvodába. A
délelõtt folyamán a gyerekek játszhatnak
az óvodai csoportszobákban és a ját-
szóudvaron.

Mindenkit szeretettel várunk.
Sütõ Lászlóné  tagóvoda-vezetõ

Kedves szülõk!
ISKOLAI BEIRATKOZÁSRA

április 2-án, szombaton 8-12 óráig 
várjuk a gyermekeket és szüleiket a Lévai-iskolába.

INGYENES HALLÁS-
VIZSGÁLAT lesz ápr.
7-én 9 – 11 óra között

dr. Rácz Péter rendelõjében.
Minden érdek lõdõt  
szeretet te l  várnak!
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„VILLANÁSOK“ a képviselõ-testület és az Önkormányzat legutóbbi munkájából:

KEMÉNY DIÓ! (2.)
Kedves Olvasók!

Az idõ elõrehaladtával további számtalan
kérdés vetõdik fel mind egy képviselõben, mind
bármelyik helyi lakosban. Összegyûjtöttünk ismét
egy csokorra valót, s  Felföldi Zoltántól,

Lakitelek polgármesterétõl várunk választ ezekre is ugyanúgy, mint az
elõzõ számban is... – s tesszük majd a jövõben is.

– Polgármester Úr! Épp a polgármesteri regnálásod  elsõ falugyûlése elõtt
jelent meg a Lakiteleki Újság elõzõ száma; így nem volt idõ arra, hogy tel-
jességgel beszámoljunk a legfontosabb feladatokról, tervekrõl.  Most foly-
tatjuk a „KEMÉNY DIÓ“ kérdéseinek sorát, hiszen nap mint nap jönnek újabb
és újabb kérdések, felvetések, melyre keressük a választ, a megoldást.  

Örömmel szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a mûvelõdési ház elõ-
csarnoka már-már kicsinek bizonyult, mert sokan eljöttek a februári
közmeghallgatásra. Milyen idõközönként kell a lakosság elé állni, értékelni a
munkát, beszámolni az elvégzett feladatokról, vagy épp feltárni a prob-
lémákat? Szükség szerint, vagy mondjuk félévente elegendõ? Mennyire
építõ jellegûek azok a kérdések, amelyek ott elhangzanak? 

– A Mûvelõdési Ház elõcsarnoka valóban megtelt, voltak is olyanok,
akiknek nem jutott ülõhely, ennek ellenére jónak tartom, hogy nem vittük be a
falugyûlést a színház terembe. Nem jó az, ha a polgármester a színpadról,
fölülrõl beszél az emberekhez. Az elõtérben szemtõl szemben voltunk
egymással, a polgárok és a polgármester szimbolikusan is egy szinten
voltak, így sokkal közvetlenebbül lehetett kérdezni és válaszolni.

Ami a falugyûlés – illetve hivatalosan a közmeghallgatás – gyakoriságát
illeti, ilyet évente egyszer kell tartani. Lehet persze többször is, igény szerint.
Februárban éppen azért kerítettünk rá sort, mert érzékeltük az igényt. De a
polgármester nemcsak a falugyûlés, illetve a közmeghallgatás alkalmával áll
a lakosság elé. Mondhatnám, a polgármester, a képviselõkkel együtt, folya-
matosan a lakosság elõtt áll: rendezvényeken, fogadóórákon, bizottsági és
testületi üléseken. Az elmúlt hetekben-hónbapokban nemcsak a falugyûlé-
sen, hanem sok kisebb közösség összejövetelén, mondhatni „részfalugyûlé-
seken“ is adtam tájékoztatást az önkormányzati munkáról. Ilyen volt a Nyug-
díjas Klub és a Nõszövetség közös összejövetele, a Magisztrátus, a tantes-
tületi értekezlet, valamint a vállalkozói fórum. Ezek mindegyike februárban volt.

Azt tudom mondani, hogy évente biztosan tartunk falugyûlést, igény esetén
lehet gyakrabban is. Ezen kívül igyekszem minden meghívásnak eleget tenni:
ha hívnak, akkor megyek, és szívesen beszélgetek, illetve válaszolom meg a
felmerülõ kérdéseket. Ha valahová nem megyek el, ennek csak az az oka,
hogy nem fér bele minden a programba.

A kérdések különbözõek voltak, de egy dologban megegyeztek: a kérdezõ
valamire kíváncsi volt, amire választ várt. Éppen ezért én nem különböztetek
meg építõ, vagy nem építõ jellegû kérdést, az én feladatom az, hogy minden
kérdést megválaszoljak, ha pedig valamit nem tudok, azt is mondjam meg.

– Most is tanúi lehettünk, hogy vannak olyan kérdezõk, akiknek nincs más
célja, csak a kötözködés, a megbántás, „na, majd én jól beolvasok neki“
célzatú hõbörgés... Sajnos úgy mondanak „nagy bátran“ kritikát, hogy
személyesen meg sem gyõzõdnek arról, hogy igaz-e, amit állítanak, hiszen
soha, egyetlen alkalommal sem jelentek meg sem bizottsági, sem testületi
üléseken! (Pedig ezek nyilvánosak, bárki, bármikor részt vehet rajta!) Mégis
azt hiszik, õk megmondhatják… Mennyiben zavaró az ilyen megnyilvánulás,
vagy az, hogy olykor becsületsértõ valótlanságokat találnak ki? Szükséges-e
a magyarázkodás, vagy el kell viselnie a közszereplõknek az ilyen anomáliákat?

– Nekem nincsen magyarázkodni valóm. A kérdéseket megválaszolom, a
kérdezõ szándékától függetlenül. Ami a megjegyzéseket, javaslatokat illeti,
ezek között vannak nagyon hasznosak, olyanok, amelyek az én gondo-
lataimat, cselekedeteimet is orientálják, és valóban vannak kötekedõek,
bántóak is. Utóbbiakat igyekszem elereszteni a fülem mellett. Amikor pedig
valótlanságot hallok – például a saját személyemmel kapcsolatban, akkor
azt szoktam mondani, amit gyerekkoromban sokszor hallottam: mindenki
magából indul ki. 

– „Na, végre! Elkezdõdött valami Lakiteleken!“ – ekként sóhajtott fel egy
ismerõsöm a minap, s örömmel újságolta, hogy mennyire örült annak, hogy
össze tud fogni Lakitelek!  „Most elsõ ízben történt ilyen nagyszabású össze-
fogás a Templom téri faültetés ügyében, remélem, hogy nem ez lesz az utol-
só alkalom!“–  folytatta lelkesen.  Igen, gyermekek, ifjak és régebb óta fiatalok
egyaránt kivették a részüket a település szebbé tételében, a parkosítás
munkálataiban. Igenis van igény arra, hogy tegyenek a településért; ha
meghallják a hívó szót, akkor jönnek, tevékenykednek. Miként élted meg ezt
a József-napot – az esõs idõt leszámítva –, ami a fáknak mondjuk kife-
jezetten jó volt…?

– Nagyon pozitívan. Az utóbbi idõben kétféle véleményt hallottam. Az egyik
szerint az emberek passzívak, semmiben nem akarnak részt venni, a
lakitelekieket nehéz megmozdítani, semmi nem érdekli õket, itt semmit nem
lehet csinálni. A másik vélemény szerint, ha megszólítják az embereket, ha
hívják õket, ha valaki kezdeményez, akkor igenis jönnek, készek dolgozni,
illetve áldozatot is hozni. Nekem a József-napi faültetés egyértelmûen bebi-
zonyította, hogy a második állítás az igaz. Nem szeretnék senkit névvel
említeni, hogy ki mit tett hozzá ennek a napnak a sikeréhez, mert biztosan
kihagynék valakit. De rengetegen adták a munkájukat, adtak pénzt, vagy
valamiféle természetbeni felajánlást. 

A faültetésnek két célja volt: egyrészt, hogy megújítsuk a Templom parkot,
másrészt hogy együtt legyünk, jól érezzük magunkat. Mindkét cél megvaló-
sult. Pedig hozzáteszem: a közös faültetés ötletét az anyagi források
szûkössége hozta. Mivel nem volt pénzünk, olyan megoldást kellett keres-
nünk, ami a lehetõ leginkább költségkímélõ. Ez pedig az volt, hogy mi
magunk ültetjük el a fákat. Ez is azt mutatja, hogy a pénz nem minden. Sõt,
ahogyan minden rosszban van valami jó, úgy a pénztelenségnek is van pozi-
tív oldala. Ez ugyanis kihozott belõlünk egy olyan megoldást, ami sokkal jobb
volt annál, mintha megbíztunk volna egy vállalkozót az egésznek az elvég-
zésével. Így volt egy jó közösségi programunk, aminek az eredményeként a
falu is jobban magáénak fogja érezni a parkot és vigyázni fog rá. Különösen
örültem az általános iskolások részvételének. Abban bízom, hogy azok a
gyerekek, akik részt vettek a faültetésben, nem fogják rongálni a parkot, nem
fognak ott kismotorral rodeózni, sõt, az ilyeneket õk fogják onnan elzavarni. 

– Egybõl adódik a következõ faültetési program: a Holt-Tisza partján a
veszélyesnek minõsített nyárfákat ki kellett vágni, s helyettük lesznek még
ezen tavasszal új kisfák ültetve. Mikor, hogyan lesz pótolva a kivágott fasor?

– Mire ez az újság megjelenik, a Holt-Tisza partján és a Tõsfürdõ két
oldalán is el lesznek ültetve a facsemeték. A Tisza-parton éger, a Fenyõ
utcán és a Tõsfürdõ bal oldalán vezetõ bekötõ úton magyar kõris fasor lesz.
Ezt nem hirdettük meg, itt az ültetést a Laki-Gazda Kft. végzi. Ezeket a fákat
a Polgárõrség segítségével vásároltuk meg, akik 100 ezer forinttal támogat-
ták az ide ültetendõ facsemeték vásárlását. Ezúton is szeretném
megköszönni az adományukat.

– Mi a sorsa a kivágott fáknak? – ezt is többen kérdezték már. Lehet abból
a több köbméter fából hasznosítani rönköket? Készülhet azokból –  mondjuk
– utcai bútorzat?

–  A nyárfákat eladtuk, ebbõl az önkormányzat bevételhez jutott. Csak záró-
jelben jegyzem meg, hogy korábban a nyárfákat a faanyagért cserébe vágat-
ta ki az önkormányzat. Most több, mint félmillió forint tiszta bevételhez jutot-
tunk csak a nyárfákból. Az akácokat az Önkormányzat mögötti területen
tároljuk, ez akár tûzifaként felhasználható, vagy értékesíthetõ, a nagyobb
akácokat pedig azzal a céllal tettük félre, hogy azokból idõvel utcabútorok
készüljenek.

– Mi lesz a sorsa a mûvelõdési ház környékével? Nagy örömünkre
kiszedték a nyárfatuskókat. Lehetséges, hogy a park fejlesztése, kialakítása
egy közeli idõpontban megvalósulhat? 

– Azt szeretném, hogy jövõre ott szervezzünk az ideihez hasonló faültetést.
Azért nem korábban, mert elõbb azt is meg kell tervezni, a szükséges fakivágá-
sokat el kell végezni, és – nem utolsó sorban – a facsemetéket be kell szerezni. 

Ahogy az idei évi költségvetésbe is építettünk be facsemeték beszerzésére
némi pénzt –  ebbõl és felajánlásokból vettük a József-napi faültetés során
elültetett fákat és cserjéket –  úgy arra fogok törekedni, hogy a jövõ évi költ-
ségvetésben is legyen majd erre forrás. Folyt. a köv. oldalon!
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–  A mindennapok problémái között elsõ a munkahelyteremtés. Elhangzott
a falugyûlésen is Tõled, hogy nem szabad abban reménykednünk, hogy bár-
milyen nagy vállalkozás letelepül majd ide, mondván: jöttünk munkahelyet
teremteni! Ám mégis kell valamilyen megoldást találnunk az itt lakók
foglalkoztatására. Nagyon sok emberrel beszélgettem, és egyre többen elis-
merik azt a kezdeményezést, ötletet, hogy próbáljunk meg önellátóvá válni,
termeljünk magunknak gyümölcsöt, zöldséget, virágot;  neveljünk magunknak
állatokat, tojótyúkokat… stb. Mennyire van ennek reális valóságalapja?
Tényleg el lehetne ezt kezdeni? Segítség nélkül nagyon sokan nem tudják
megtenni az elsõ lépést sem, hiszen nem tudják kiváltani az õstermelõi iga-
zolványukat sem. 

– Az önellátás felé való elmozdulást nagyon fontosnak tartom, mind
települési, mind pedig családi szinten. Ez persze nem azt jelenti, hogy min-
dent magunknak állítunk elõ –  ez lehetetlen is lenne –  de azt igen, hogy amit
helyben elõ lehet állítani, azt ne hozzuk ide kívülrõl. Ez részben megélhetést,
illetve kiegészítõ jövedelmet is biztosíthat, hiszen a megtermelt zöldséget,
gyümölcsöt, tojást el lehet adni. Emellett ez a kisüzemi termelés olcsóbbá és
egészségesebbé is teszi annak az életét, aki ebbe belekezd. Én a magam
részérõl örülnék, ha a faluban –  úgy, mint régen –  innen is, onnan is
kakaskukorékolást lehetne hallani, az udvarokban a kisüzemi állattartás mel-
lett gondozott zöldséges kertek és gyümölcsfák lennének.  Egyébként én
magam is erre törekszem odahaza, örömmel szoktam újságolni a barátaim-
nak, hogy már több mindenbõl mi is önellátóak vagyunk. Az ember el se
hinné, mennyit lehet ezzel spórolni.

Persze sokan már elfelejtették a növénytermesztéshez, állattartáshoz szük-
séges tudást. Saját magam is, sokszor olyan alapvetõ dolgokkal nem vagyok
tisztában, ami a szüleimnek, nagyszüleimnek még teljesen természetes volt.
Hatalmas kár lenne, ha az évszázadok, sõt, sok mindenben évezredek alatt
fölhalmozott tudás elveszne. Ezt a tudást meg kell õriznünk, illetve újra kell
tanulnunk, amíg nem késõ. 

– Elgondolkodtató volt az a tapasztalatod, hogy egyetlen helyi vállalkozó
sem jelentkezett a felhívásra, miszerint a helyi konyha átveheti a helyi ter-
melõk különféle terményeit: tojást, zöldséget, gyümölcsöt, húst… Nem lehet-
séges az, hogy kommunikációs hiba történt?  Vagy felkészületlenül érte a
családokat a felhívás! Nagyon sok embernek ismét meg kell tanulnia dol-
gozni! Jó ötletnek tartják, amirõl egyre többet beszélnek a televízióban is: ter-
meljünk magunknak! Sokan belátják már azt, hogy nem lehet várni semmi-
lyen felsõbb utasításra, segítségre, egy olyan parancsnokra, aki megmondja,
mi a napi teendõ! Nekünk magunknak kell kitalálnunk, hogyan léphetünk az
apátiába süllyedt társakkal együtt a tettek mezejére! Tud ebben valamit
segíteni az önkormányzat?

– A beszerzési felhívás tapasztalata tényleg negatív volt. Nem gondolom,
hogy kommunikációs hiba történt volna. Nemcsak a Lakiteleki Újságban,
hanem a környezõ települések újságjaiban is megjelent a felhívás. Ezen kívül
levélben megkerestünk minden, általunk ismert termelõt, akirõl tudtuk, hogy a
keresett termékek (zöldség, gyümölcs, hús, tojás, tejtermékek) valamelyikét
termeli, illetve állítja elõ.

Az, hogy nem érkezett ajánlat, azt mutatja, hogy a baj nagyobb, a helyzet
bonyolultabb, mint azt elsõre gondoltuk. Nemcsak kereslet nincsen a helyi ter-
mékek iránt, de kínálat sincsen. Ennek sok oka van, de tény, hogy az egész
vertikumot a nulláról újra föl kell építeni. Ennek érdekében a környezõ önkor-
mányzatokkal és a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarával közösen indítunk
egy projektet, amelynek célja, hogy a helyi közétkeztetésben minél több helyi
terméket használjanak föl a konyhák és ezáltal minél több helyi terméket
fogyasszanak az étkezõk –  felnõttek és gyerekek egyaránt. Ebben a pro-  jek-
tben Lakiteleken kívül Nyárlõrinc, Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug és
Tiszaalpár települések vesznek részt.  Hamarosan minden regisztrált mezõgaz-
dasági termelõ egy kérdõívet fog kapni ezzel kapcsolatban. Ezúton is kérem,
hogy a kérdõívet kitöltve mindenki juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.

Az Önkormányzat tehát igenis tud tenni ebben a témában, de ehhez ter-
mészetesen a helyi termelõk akarata és aktivitása is szükséges. Van persze
olyan vélemény is, hogy miért könyörögjünk a termelõknek, ha valaki valamit
el akar adni, akkor annak õ járjon utána, adjon ajánlatot, ne kelljen –  úgy-
mond –  „külön kérvényt benyújtani neki“. Én azonban úgy gondolom, hogy az
önkormányzatnak igenis erõfeszítéseket kell tennie ebben a témában. Hiszen
itt nem pusztán arról van szó, hogy egy-egy termelõ el tud-e adni, vagy sem,
hanem arról, hogy ezeknek az embereknek lesz-e a munkája és megél-

hetése, hogy a földeket mûvelik, vagy felhagyják, és hogy a gyerekeink milyen
élelmiszert fogyasztanak.

– Köszönöm. Teljes biztonsággal állítom, hogy ismét folytatjuk.

Kedves Olvasó!  Ha bármilyen közügyes témában vannak még kérdé-
sei, észrevételei, kérjük, írjon, telefonáljon! A szerkesztõség címére vár-
juk észrevételeit.

Személyes problémáit a fogadóórán mondhatja el. Czinege Edit

Varga Zoltán beszámolója:

Visszapillantás a februári FALUGYÛLÉSRE
Február 25-én, pénteken öt óra után néhány perccel kezdõdött az új képviselõ-

testület megalakulása utáni elsõ falugyûlés a mûvelõdési ház aulájában. Nagyon
sokan vettek részt ezen az eseményen, 150 szék lett kihelyezve a mûvelõdési ház
aulájában, és még így is sokan álltak a széksorok mellett.

A falugyûlésen megjelent lakitelekieket Felföldi Zoltán polgármester köszöntötte.
Bevezetõ gondolatait hat csoportra osztotta: Lakitelek 2011-es költségvetése,
munkahelyteremtés, biztonság, közösségépítés, pályázatok és a régi problémák
témaköreire.

A költségvetés elemzése kapcsán a polgármester szerint, külföldi cégek által
megszállt ország vagyunk, mivel nagyon sok fontos vállalat, közmû külföldi tulajdonban
van, ezek a cégek kiviszik a hasznot országunkból és csak annyi pénzt hagynak, hogy
a társadalom szûken fent tudja tartani magát. Leszögezte, hogy az állami és az önkor-
mányzati költségvetés ugyanolyan állapotban van, mint a családok költségvetése. A
bevételek és kiadások egyensúlyából alakul ki a családok és Lakitelek költségvetése
is. A 2010 végén elkészült költségvetési koncepcióban derült ki, hogy 217 millió Ft a
különbözet a bevételek és a kiadások között, gyakorlatilag ennyi volt a falu költség-
vetési hiánya. Ilyenkor két lehetõség van: takarékoskodni, ezzel leszorítani a hiányt,
vagy újabb hiteleket felvenni. A polgármester szerint minél kevesebb hitellel kell ren-
delkeznie Lakiteleknek, mert az újabb hitelek adósságválságba sodornák a falut, ezért
a hiánycsökkentés szempontjából célszerûbb a takarékoskodás. Mibõl adódott ez a 217
millió Ft-os hiány? – tette fel a kérdést Felföldi Zoltán. A múltbéli örökségbõl, a hosszú
távú költekezés, a hosszú távú bevételek hiánya és a korábbi beruházások következ-
tében felvett hitelek kamatai miatt – mondta. A 2002-2006 közötti önkormányzati cik-
lusban 500 millió Ft hitelt vett fel Lakitelek a csatornázás megvalósítására. Az elmúlt
20 évben ha pénzre volt szüksége az önkormányzatnak, sokszor önkormányzati vagy-
ont adott el, így mára szinte csak az üres építési telkek maradtak önkormányzati tulaj-
donban. Bebetonozott kiadások szerepelnek hosszú távon a költségvetésben, ilyen az
üdülõterületi szemétszállítás 11 millió Ft-ért és a közvilágítás 26 millió Ft-ért évente.

Az önkormányzat koncepciója szerint nem kötelezõ feladatokat csak akkor tart meg
Lakitelek, ha az nyereséget hoz, további veszteséget nem tud elviselni a falu költ-
ségvetése. A költségvetési egyensúlyteremtés miatt más rendszerben kapják az
iskolások a tízórait, az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásait (cafetéria) vis-
szavonták, néhány önkormányzati státuszt megszûntettek, fõleg a nyugdíjba vonult dol-
gozók helyét nem töltik fel ideiglenesen. Az önkormányzat által folyósított, nem
kötelezõen járó segélyek a 2010-es 5,1 millió Ft után 2011-ben megszûntek, helyette
krízisalapot hozott létre a képviselõ-testület. A civil szervezetek támogatása is jelen-
tõsen lecsökkent, ennek két nagy vesztese a Lakiteleki Torna Egylet és a Polgárõrség.
A Gondozási Központ fenntartása – nem kötelezõ önkormányzati feladatként – évente
13 millió Ft költség az önkormányzatnak. Lakitelek tárgyalásokat folytat a református
egyházzal, hogy az egyház vegye át a fenntartói jogosítványokat, hogy ne szûnjön meg
Lakiteleken az idõsgondozás. Az éjszakai volán járat fennmaradása egy ideig veszély-
ben volt, de a Kunság Volánnal való megállapodás szerint december 31-ig biztosan
megmarad és valószínûleg 2012-ben is. A mûvészeti oktatást úgy szervezi át az
általános iskola, hogy a tandíjak fedezzék a kiadásokat. A külterületi iskolásoknak –
ésszerûsített útvonal mellett – megmarad az iskolabusz. A vérvétel ezentúl önkor-
mányzati hozzájárulás nélkül mûködik, ez a vérvétel árának emelkedését okozza.

Az önkormányzati bevételek 90%-ban állami normatívából és 10%-ban a helyi adók-
ból és egyéb bevételekbõl állnak. A költségvetés egyensúlyba hozása miatt kénysz-
erült a képviselõ-testület emelni a kommunális adó összegét 11.000 Ft-ról 17.000 Ft-ra
belterületen, 4.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra pedig külterületen. Aki még nem kötött rá a
csatornára, annak a folyékony hulladék elszállítása olcsóbb volt, ez 2011-tõl megválto-
zott. Törvényi változások miatt 2011-tõl a bölcsõdei térítési díjakba be lehet építeni az
elõállítás rezsi díjának 50%-át, ez meg is történt, ez azonban az óvodai és iskolai
ellátásokban továbbra sem kivethetõ. 

Folyt. a köv. oldalon.
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Az önkormányzati tulajdonban lévõ társaságok (Laki-Gazda Kft. és Laki-Konyha Kft.)
mûködtetése évente 11 millió Ft nyereséget hoz az önkormányzatnak. Az éves
nyereséget a tulajdonos elvonhatja vagy a társaságoknál hagyhatja fejlesztés céljából.
A nyereséget ezentúl 50-50%-ban elvonják és fejlesztésre a cégeknél hagyják. A Laki-
Konyha Kft. a nyereségébõl új edényeket tudott vásárolni.

Nagyon sok az önkormányzat kintlévõsége. A lakitelekiek többsége rendesen fizeti a
helyi adókat, de van néhány olyan személy és vállalkozó, aki nem járul hozzá a
közöshöz az adók befizetésével. Az önkormányzati bérlakásokban lakók közül is
néhányan nem fizették a lakbért. A bérleti szerzõdéseket felülvizsgálta az önkor-
mányzat, új szerzõdést kötöttek a lakókkal, azóta mindenki fizeti a lakbért, a korábbi
tartozásokat pedig az érintettek törlesztik. Az önkormányzati lakásokban addig lakhat-
nak a bérlõk, amíg fizetik a bérleti díjat. Összességében a fent említett megszorítások,
racionalizálások mellett sem lett „nullás“ a költségvetés egyenlege, de 217 milliós hiányt
30 millióra sikerült leszorítani.

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban Felföldi Zoltán elmondta, hogy az önkor-
mányzat komoly cégeket nem tud Lakitelekre vonzani, mivel Kecskemét az összes
céget elszívja. Kicsi az önkormányzat mozgástere a munkahelyteremtéssel kapcsolat-
ban, az iparûzési adó változásával lenne esetleg. Jelenleg 2% az iparûzési adó, ez 54
millió Ft. Ha ez megszûnne, lenne olyan új vállalkozás, amely tudná pótolni az 54 mil-
lió Ft kiesõ bevételt? Az önkormányzatnak volt kezdeményezése a helyi gazdaság
fejlesztésére, de ez elsõ körben kudarc volt. A Laki-Konyha Kft. felhívást tett közzé,
hogy az alapvetõ nyersanyagokat helyiektõl vásárolná meg. Senki sem jelentkezett…,
de nem tesz le errõl az önkormányzat, újból próbálkozni fog.

A biztonság tekintetében mindenki érzékelheti, hogy kevés a rendõr, 4 településre 2
körzeti megbízott jut. A közbiztonság erõsítése érdekében hangsúlyos szerep jut a
lakiteleki polgárõrségre, ahova egyre több az új belépõ. Ismét létrejön a közterület-felü-
gyelõ státusz, van egy településõr, létrejön majd a mezõõrség, az önkormányzat és a
rendõrség pedig közös közbiztonsági bizottságot hoz létre. Ha a tehergépjármûvek
lakiteleki behajtását nézzük, akkor rendetlenség van a faluban, a megoldás elérése
érdekében megbeszélések folynak a lakiteleki fuvarozókkal. Rendezett lakókörnyezetet
vár el mindenkitõl az önkormányzat, és vizsgálja annak lehetõségét, hogy rendezett
lakókörnyezet esetén folyósítsa az érintetteknek a segélyt.

Lakitelek polgármestere a közösségépítésrõl elmondta, hogy az elõzõ hónapokban
létrejött a Lakitelekrõl Elszármazottak Testülete és a falu köztiszteletben álló személyeit
magában foglaló Magisztrátus. Lakitelek vezetõi találkoztak a vállalkozókkal és a
fuvarozókkal. Az önkormányzat támogatja a civil szervezetek létrejöttét. Az elõzõ
idõszakban alakult meg a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete, ismét aktív a helyi
színjátszó kör, és létre fog jönni a Lakiteleki Torna Egylet lovas szakosztálya. Összeál-
lították a 2011-es lakiteleki rendezvény naptárat; szinte minden hétvégén lesz
Lakiteleken valamilyen rendezvény. Felföldi Zoltán a József-napi faültetéssel kapcsolat-
ban elmondta, hogy az utóbbi években nem voltak faültetések a faluban, ezért elkezdi
az önkormányzat a helyi parkok felújítását, az ilyen faluszépítési célokra minden évben
lesz pénz. Nyáron ismét megrendezésre kerül a Széna vagy szalma nevû rendezvény,
mely ebben az évben 3 napos lesz. Augusztus végén állampolgársági esküt szervez
Lakitelek a határon túli magyaroknak, az esküre eddig Horgosról, Bajmokról és
Marosvásárhelyrõl jelentkeztek. Decemberben, karácsony elõtt második alkalommal
lesz megrendezve a Lakiteleki Ünnepi Hét.

Lakitelek minden pályázati lehetõséget megragad, hogy új beruházások révén a falu
tovább fejlõdjön - mondta a polgármester. Minden lehetséges pályázaton részt vesz a
falu, pályázatok révén az utóbbi idõben megújulhatott a régi óvoda, az iskola, a böl-
csõde, létrejöhet a kalandpark és az árvízvédelmi gát. A következõkben pályázatot fog
beadni az önkormányzat az iskola energetikai korszerûsítésére és kerékpárút
építésére. Minden pályázathoz önrész kell, az önrész legtöbbször fejlesztési hitelbõl
származik.

Az önkormányzati választás óta eltelt idõszakban több régi probléma is megoldódott.
Több évig úgy nézett ki, hogy nem lehet megoldani a Móricz Zsigmond utcán a telek-
belógásokat, ez mégis sikerült és lényegében nem is került pénzbe. 6 évet vett az önko-
rmányzat egy fogorvosi széket, ami nem fér be a jelenlegi rendelõbe, ezért jelenleg is
egy raktárban porosodik. Most a labor és a fogorvosi rendelõ helyet fog cserélni, így az
új fogorvosi széket is használatba lehet venni. Módosítják a rendezési tervet is, mivel
többen azért nem tudnak építkezni, mert a területük rossz besorolásban van. Tudja az
önkormányzat, hogy rossz Lakitelek közútjainak az állapota, 2011-ben 2,2 millió Ft jut
az utak kátyúzására. Szóba került a Tasi-érben folyó víz is. Jelenleg talajvíz és
Szentkirály tisztított szennyvize is az éren folyik. Bevizsgálták a vizet, minden mutató a
határérték alatt található. Az önkormányzat ígéretet kapott Szentkirálytól, hogy helyreál-
lítják a tisztított szennyvíz lefolyásának eredeti állapotát. A polgármesteri beszámoló
után a megjelent lakitelekiek tehették fel kérdéseiket a polgármesterhez.

Kovács Jánosné tõserdei nyugdíjas lakos méltánytalannak tartja a 17.000 Ft összegû

kommunális adót.  Felföldi Zoltán is soknak tartja a kommunális adó összegét, de  mint
mondta, a szûkös költségvetési helyzet miatt volt erre szükség. Az üdülõterületen az
üdülõk után építményadót, a lakássá átminõsített épületek után pedig kommunális adót
kell fizetni. Az üdülõterületi utak valóban rossz állapotúak, de azok felújítására nincs is
pályázati lehetõség. Szolgáltatást nyújt az üdülõterületen az önkormányzat, hiszen a
konténeres szemétszállítás 11 millió Ft-ba kerül évente. Közvilágítás is van az
üdülõterületen. Szerinte rossz az a nézõpont, ha azt figyelik a polgárok, hogy ameny-
nyit befizetek, annyit kapjak is vissza.

Tóth József személyes kérdést tett fel a polgármesternek. Arról volt tudomása, hogy
a bölcsõde felújítását a polgármesterhez közel álló cég nyerte meg, illetve az önkor-
mányzat pályázatait is a polgármesterhez közel álló cég végzi, így van-e? Hozzátette,
a képviselõk nem azért vannak, hogy bólogassanak. Felföldi Zoltán az említett állítá-
sokat határozottan visszautasította, egyik cég sem hozzá közel álló. „Arra tettem esküt,
hogy Lakiteleket szolgáljam, nem bizniszelek“ – mondta. Valóban van egy pályázatíró
cége, de a pályázatíró cég kiválasztásakor az elõzõ ciklusban direkt ügyelt arra, hogy
a saját cége ne legyen kapcsolatban az önkormányzattal, és nincs is. 

Bakos Csaba sok kérdést tett fel a polgármesternek. Az utóbbi 20 évben az utak
állapotához mérte a polgármestereket a falu, ma az utak állapota siralmas. Elmondta:
saját építési technológia alakult ki Lakiteleken a kátyúzásra, a sárga építési homok. Ki
találta ezt ki, és lesz-e ilyen még a késõbbiekben – kérdezte. Javasolta inkább a
síkosságmentesítést. A kommunális adó bevezetése után pedig szerinte bevezethetõ
lenne a kilenced és a tized is. Kérdezte a polgármestert a közvilágítás esetleges
elsötétítésérõl, végül pofátlanságnak nevezte a külterületi kommunális adó emelését,
mivel a külterületen semmit sem szolgáltat ezért az önkormányzat. Végül megjegyezte,
hogy Lezsák Sándor Lakitelek országgyûlési képviselõjeként lobbizhatna a helyi
érdekekért. Felföldi Zoltán leszögezte, hogy az elõzõ önkormányzati ciklusban volt az
említett „homokozás“; azért kátyúztak homokkal, mert nem volt pénz a kátyúzásra.
Szerinte az elmúlt 20 évben sem rossz szándékkal hozta meg a döntéseket a min-
denkori testület. Minden esetben jó szándékot feltételez. Törvényben van meghatároz-
va, milyen adókat vethet ki az önkormányzat (örülnének ma, ha csak kilencedet és
tizedet kellene fizetni...). Ismeri a külterületiek helyzetét, mivel õ is külterületen él.
Például nem megoldható, hogy a tanyasorok ki legyenek világítva. A Bácsvízzel
egyeztetés zajlik a vezetékes ivóvízhálózat kiterjesztésérõl. A polgármester továbbítani
fogja a kérdezõ megjegyzését Lezsák Sándornak.

Almási Ferenc felvetette azt a kérdést, hogy a magas helyi költségvetési hiány kapc-
sán fennállhat-e bûncselekmény gyanúja, és ha igen, tenne-e feljelentést a pol-
gármester. A kérdezõ tájékoztatást kért a leendõ M44-es autóút terveinek aktuális
állásáról. Felföldi Zoltánnak nincs tudomása szándékos bûncselekményrõl, ha lenne,
azonnal feljelentést tenne. Szerinte minden lakiteleki vezetõ a legjobb szándéka szerint
dolgozott eddig. Az M44-es Kecskemét-Tiszakürt közötti szakasza új nyomvonalon fog
haladni, melyre két terv van. Valószínûleg a Nagykõrös-Kocsér-Szentkirály-Lakitelek
javaslat fog megvalósulni.

Krakker Günter sérelmezte, hogy a Kiss János utcán nehéz közlekedni, ha az
iskolában szülõi értekezlet van. Parkolót javasol az iskola elõtt az út mindkét oldalára.
Ha már emelték a kommunális adót, jó lenne, ha bevezetnék a szelektív hulladék-
gyûjtést. Szerinte kérdéses, hogy a kisnyugdíjasok hogyan fizetik ki a megemelt kom-
munális adót. Szelektív hulladékgyûjtés bevezetése plusz költségekkel járna, mondta a
polgármester. A Kiss János utcán parkolók kialakítása folyamatban van, foglalkozik az
önkormányzat a kérdéssel. 

Gyapjas János szerint nem volt kielégítõ a polgármester munkahelyteremtéssel
kapcsolatos összegzése. Több évtizeddel ezelõtt a Tõserdõben az erdei utaknak volt
gazdája, ma már csak „saját felelõsségre“ lehet bemenni az erdõbe. Szerinte olyan ter-
mészeti adottságokkal, mint ami a Tõserdõben van, nem itt kellene tartani. Korábbi hír
alapján kérdezte, hogy a Tõsfürdõben történt 300.000 Ft-os sikkasztásnak lett-e
megoldása. Végül arról érdeklõdött, hogy a köztéri kamerarendszer összefüggésben
van-e azzal, hogy lassú a kábel internet. Felföldi Zoltán leszögezte, hogy az önkor-
mányzat nem tud létrehozni több száz fõt foglalkoztató vállalkozásokat. Folyamatos
egyeztetés zajlik a nemzeti parkkal, de egyelõre nincs eredmény ebben az ügyben – a
park nem háborgatná a természetet. (A Holt-Tisza állapota is rossz.) Új igazgatója van
a nemzeti parknak, bízik a megnyugtató megoldásban. Szerinte külön területet kell
kijelölni a turizmusra és a természetvédelemre. A Tõsfürdõben történt sikkasztó felfüg-
gesztett börtönbüntetést kapott. Az internetes kérdésre Ökrös Gergely, a PR Telekom
képviselõje válaszolt. Szerinte van összefüggés a kamerarendszer és az internetsebes-
ség között, mivel a kamerák helyet foglalnak a hálózatban. Bízik a jó megoldásban.

Szilvásiné Zellei Mária szerint ha nem rendeltetésszerûen használják a felújított
bölcsõdét, akkor a támogatást vissza kell fizetni. Nem érti, hogy a polgármester miért
nem tudja mekkora az adósság, hiszen az elõzõ ciklusban négy éven át õ volt a pénzü-
gyi bizottság elnöke. Folyt. a köv. oldalon.
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RENDEZVÉNYEK A KÖNYVTÁRBAN – MÁRCIUS– ÁPRILIS

Március utolsó hete a
Családok Hete az 

Európai Unió magyarországi 
soros elnöksége idején. 

Az Európai Nagycsaládos Szövetség és a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete minikonferencia sorozatot szervezett
„Európa: a család az elsõ!” címmel. A kezdeményezéshez
számos európai családszervezet csatlakozott, ennek keretében
a mi egyesületünk is minikonferenciát tartott a többi szervezettel
azonos idõpontban. 
A minikonferenciák minden országban azonos idõben, március
26-án délután voltak. Magyarországon a NOE tagszervezetei az
ország 86 pontján tartanak minikonferenciákat. Az Európai
Nagycsaládos Szövetség megalakulásakor elfogadott Lisszaboni
Nyilatkozat szerint a család, amely egy férfi és egy nõ tartós
kapcsolatára épül, a társadalom alapsejtje, és elsõdleges
felelõsséget visel a gyermekeknek, Európa jövendõ polgárainak
a védelméért, felneveléséért és fejlõdéséért. A családot, a jövõ
nemzedékek nevelésének fõ letéteményesét a jövõ forrásaként
kell elismerni, nem pedig támogatások alanyává degradálni.
A mai társadalmi helyzetben, amikor a gazdasági válságon
keresztül a demográfiai vészhelyzetig ezer és ezer dolog rengeti
meg Európa társadalmának alappilléreit, fontos cél és köte-
lesség megmutatni a család megtartó és fenntartó erejét.

Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete
nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu

Kutasiné Szombati Márta +36 30 / 273 0088

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR – ELÕADÓI ESTEK SOROZAT

MEGHÍVÓ 

A Községi Könyvtár szeretettel meghívja Önt, családját
és barátait 2011. április 6-án (szerda) 18 órára

Gulyás László
(lakiteleki kötõdésû elõadó)

„A szentkorona rejtélyes energiái“
címû elõadására.

Helyszín: Községi Könyvtár
(6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 35.)

A lakiteleki Községi Könyvtár és a Kézimunka Szakkör
2011. március 26-án

megnyitotta a

„TAVASZVÁRÓ“ 
kézimunkakiállítást

A kiállítás április 9-ig tekinthetõ meg 
a könyvtár nyitvatartási idejében; 

szeretettel várják Önt, családját és barátait!

Felföldi Zoltán közölte: a bölcsõde a felújítási pályázatnak megfelelõen van használva, nem tesz és
nem is tenne olyan lépést az önkormányzat, ami a pályázat vállalásaival ellentétes. Valóban õ volt a
pénzügyi bizottság elnöke az elõzõ ciklusban, de a költségvetés tervezése és összehangolása a min-
denkori polgármester feladata.

Kálmán István a máshonnan külterületre illegálisan kivitt szemét ellen szólalt fel. Ha valaki illegális
szemét elhelyezés szemtanúja, le kell fényképezni és értesíteni kell az önkormányzatot – mondta a
polgármester. Bizonyítani kell a cselekményt.  Ha nem deríthetõ ki, hogy ki helyezte ki a szemetet a
külterületen, akkor az adott ingatlan tulajdonosa a felelõs.

Hegedûs János hiányolta a lakiteleki fiatalságot a falugyûlésrõl. Szerinte valakinek össze kellene
fognia a helyi fiatalokat, mert bennük van a jövõ. Felföldi Zoltán tájékoztatta a kérdezõt arról, hogy az
önkormányzat létre szerette volna hozni Lakiteleken az ifjúsági önkormányzatot, de erre egyelõre nem
volt kellõ érdeklõdés. A képviselõ-testület döntött egy helyi ifjúságpolitikai koncepció elkészítésérõl.
Szerinte elengedhetetlenül szükséges, hogy egységes ifjúsági közösség jöjjön létre Lakiteleken, a
közösség megtartja a fiatalokat, az elköltözött fiatalokat pedig visszacsalogathatja.

Vass Józsefné csatlakozott a korábbi kérdezõhöz. Hozzátette: a lakiteleki közparkokban nincs élet,
nincsenek használható játszóterek, padok, ahova ki lehetne ülni. Szerinte a korábban Lakiteleken kivá-
gott fákból padokat lehetne készíteni. Más felvetésként megkérdezte, hogy a bölcsõde és az iskola
néhány ablaka miért van nyitva fûtési idõszakban hétvégén. A polgármester tudja, hogy hiányoznak ját-
szóterek, utcanév táblák, padok a faluból, ezek pótlására törekszik az önkormányzat. A faluban kivá-
gott fákból pontosan köztéri padok fognak készülni, a nem alkalmas faanyagot pedig értékesíti az
önkormányzat – mondta. Ha nyitott ablakot lát valaki, szóljanak az illetékeknek, hiszen ilyen költ-
ségvetési helyzetben mindenkitõl takarékosság várható el.

Elek József felvetette, hogy egy Sopron melletti településen eltörölték az iparûzési adót, amely ott 2
millió Ft bevétel volt. Odatelepült egy fuvarozó cég és 12 millió Ft súlyadót fizetnek évente. Felföldi
Zoltán szerint ez az elv lakiteleki viszonylatban nem mûködõképes. Lakiteleken évente 54 millió Ft az
iparûzési adó bevétel, ennek eltörlése esetén kétséges, hogy más forrásból ez az összeg a költ-
ségvetésbe kerülne.

Gönczöl Lászlóné több kérdést is felvetett. A Kinizsi utcában rossz a csapadékelvezetõ árkok
állapota, gyorsan összefolyik az esõvíz. A rendõrség épületében éjszaka többször égni szokott a vil-
lany. Szerinte lehetne spórolni azzal is, ha takarékoskodnának a templomok, a könyvtár és a takarék-
szövetkezet éjszakai kivilágításával. Kérdezte, hogy mi lesz a gondozási központ sorsa, illetve pénzki-
dobásnak tartja a 7,5 t súlykorlátozású táblák kihelyezését, mivel nem veszik komolyan a kamionosok.
A Kinizsi utca vonatkozásában valóban problémás a csapadékvíz elvezetés a polgármester szerint is.
Szerinte az lenne a megoldás, ha mindenhol helyre állítanák az árkokat, hogy legyen helye a víznek.
Van néhány kritikus hely a faluban, ahol alkalmas pályázat esetén meg tudna oldódni az elvezetés. A
takarékszövetkezet kivilágítása nem része a közvilágításnak, a templomok és a könyvtár világítása
viszont igen, energiatakarékos izzók lesznek ezekre a helyekre vásárolva. A gondozási központ jövõ-
je még a levegõben van, évente 13 millió Ft-ot nem tud elõteremteni az önkormányzat a
mûködtetésére. Tárgyalások zajlanak a református egyházzal, ha Kiskunfélegyháza átadja a szociális
intézményeit a reformátusoknak, akkor az egyház a lakiteleki intézményt is átveszi. Szerinte rossz
megoldás lenne a megyei önkormányzatnak átadni a feladatot, mivel valószínûleg a megye bezárná
az intézményt. Bízik az önkormányzat az egyházzal való tárgyalás sikerében. A súlykorlátozó táblák
miatt lettek találkozóra hívva a lakiteleki fuvarozók, folyamatban van a kérdés megoldása.

Ráczné Mazzeo Mária kérdezte, hogy miért tértivevényesen, postán lett kiküldve a kommunális adó,
míg a gépjármûadó nem, itt is lehetett volna spórolni. A kommunális adó tértivevényes feladását
törvény írja elõ, szólt a válasz.

Rózsa József a tõserdei kalandparkról kérdezett, miszerint mikor lesz használható és fog-e bevételt
hozni ez a beruházás Lakiteleknek. A polgármester szerint arra törekednek, hogy mielõbb elkészüljön
a kalandpark, a többszöri árvíz hátráltatta eddig a munkát. Tulajdonképpen nem baj, ha vízben van a
terület, mert a kalandpark legnagyobb része magasabban a fák között lesz.

A falugyûlés este nyolc óra körül ért véget, tartalmas falugyûlésen vagyunk túl.

TISZTELT KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK, LAKITELEKI
LAKOSOK! Kérjük adójuk 1%-val támogassák a község
könyvtárát.  Adószámunk:15760078-1-03 A befolyt összeg-
bõl õszi rendezvényeinket szeretnénk finanszírozni.
Köszönettel:       Dékány Zoltánné

 

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

A március 15-i községi ünnepség képeit megtalálhatja a 
http://2011marcius15.lakitelekportal.fotoalbum.hu/lapon; valamint 

több szát fotót nézhet meg a József-napi faültetés alkalmából a
http://jozsef-napi-faultetes.lakitelekportal.fotoalbum.hu/ weboldalon.

A HUMÁN BIZOTTSÁG tisztelettel és szeretettel kér minden lakiteleki adózó állampol-
gárt, hogy az adója 1 %-ával segítse a Lakiteleki Gondozási Központért Alapítványt,
melynek bevétele az idõs bentlakók életkörülményeinek a javítását szolgálja.  Az
adomány a 18367210-1-03-as  adószámon szereplõ alapítvány számlájára  fizethetõ.
Bankszámlaszáma: 11732208-20038612. Ezen számlára bármilyen támogatási összeg
adományozható; nincs semmilyen limitált határ. Ha teheti, kérjük, hogy adományozzon.
Minden fillért hálával fogadnak és köszönnek.



Kedves Olvasóink!

Február 16-án rendeztük meg
iskolánkban a Simonyi Zsigmond

Kárpát-medencei helyesírási verseny elsõ fordulóját.
Diákjaink közül a 6. osztályos Gyenes Renáta jutott
tovább a megyei fordulóra. Sok sikert kívánunk néki
és felkészítõ tanárának Varga Melindának a
következõ megmérettetéshez!

Február 26-án Gulyásné Dantesz Ágnes elsõsei és
nyolcadikosaink közül egy osztálynyi diák Kecske-
métre utazott. Monzák Péter vezetésével dráma-
pedagógiai foglalkozásokon vettek részt. A kicsik
mesefeldolgozás részesei lehettek, a nagyok pedig a
tizenévesek konfliktushelyzeteivel szembesültek. A
nagyon jó hangulatú délelõtt programjába még a Les-
kovszky hangszergyûjtemény megtekintése is bele-
tartozott, ahol Szilágyi Áron szakavatott vezetésével
ismerkedtek diákjaink a temérdek zeneszerszámmal.

Március 2-án tartotta soron következõ összejövete-
lét iskolánk szülõi közössége. A második féléves ter-
vek megbeszélésén túl az intézményi költségvetés
szigorodásából adódó feladatokról is szó esett. 

Március 4-én rendeztük alsósaink és felsõseink
farsangi bálját. Délelõtt a tornateremet a kisebbek
vidámsága tette hangossá. Remek maskarákban
gyönyörködhettünk, hiszen a gyermekek és a tanító
nénik is jelmezbe bújtak. Délután és koraeste a fel-
sõsök mulatságán táncolhattak a diákok. Köszönjük
minden szervezõ igyekezetét, a remek rendezést!

Március 11-énelsõ osztályosaink a hagyományos Gergely-
járással hívták iskolába a nagycsoportos óvodásokat.
Szép mûsorral készültek a tanító nénik vezetésével, az
ovisok pedig felkötötték szalagjaikat a díszes botokra. 

A 2011-2012. tanévben terveink szerint két elsõ osz-
tály indul iskolánkban, melyeknek vezetõi Antal
Attiláné és Juhász Jánosné lesznek. A beiratkozásra
április 2-án, szombaton 8-12 óráig várjuk a gyer-
mekeket és szüleiket a Lévai-iskolába. Az óvó
nénik segítségével  tájékoztatunk minden érdekeltet.

Március 19-én, a József napi faültetésen kb. negyven
hetedikes-nyolcadikos diákkal vettünk részt, de kiláto-
gattak a Templom térre elsõseink és másodikosaink is.
Jó volt látnia gyermekeket munka közben. Szívesen
ásták a gödröt a bokroknak, cipelték a növényeket,
locsolták a frissen ültetett fákat. Bízunk abban, hogy az
iskola udvarán létesülõ gyakorlókertben ugyanilyen
lelkesedéssel fognak majd dolgozni.

Tavaszi nyílt tanítási napjaink idõpontjai: március 29-
én, kedden az elsõ és második osztályokba várjuk a ked-
ves szülõket óralátogatásra. Másnap, harmincadikán
harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályosaink
óráira lehet ellátogatni, hetedikeseinkhez és nyolcadiko-
sainkhoz pedig március 31-én várjuk a vendégeket. 

Április 4-tõl 9-ig huszonöt diákunk vesz részt
csereüdülésen testvériskolánkban, a lengyelországi
Pogwizdowban. A lakiteleki diákokat gazdag prog-
rammal várják a Krakkótól 50 km-re keletre fekvõ apró
településen. Túrázhatnak a közeli nemzeti parkban,
sétát tehetnek Krakkóban, s családi programokat is
terveznek számukra. Idén negyedik éve annak, hogy
testvériskolai kapcsolatot létesítettünk a Grazyna
Wolowczik igazgató asszony által vezetett Bem József
Általános Iskolával. Azóta minden évben jártak nálunk
a lengyel gyermekek, s mi is minden esztendõben
meglátogathattuk õket. Március 23. a lengyel-magyar
barátság emléknapja. A világon nincs másik két
ország, melynek parlamentje ilyen ünnepet törvénybe
iktatott volna. Legyünk büszkék arra az elsõ királyaink
kora óta tartó szoros kapcsolatra, mely örömben és
bánatban, dicsõségben és szomorúságban is meg-
maradt Európa e két nagyra hivatott nemzete között!

2001 õszén történ elõször kísérlet arra, hogy egysé-
ges, országos méréssel kapjanak képet a döntéshozók
a magyar általános iskolások és középiskolások szöveg-
értésének hatékonyságáról, matematikai eszköz-
használatuk minõségérõl. A mára kiforrott rendszer
szerint minden esztendõ májusában központi feladat-
lapokkal és családi kérdõívekkel mérnek a negyedik,
hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamokon. A családi
kérdõívek azt a szociális hátteret térképezik fel, ahonnét a
gyermekek jönnek, hogy ennek eredménye segítsen
megmutatni, mennyi értéket adnak hozzá a hozott és
elvárható tudásanyaghoz az iskolák.

A legutóbbi, 2010-ben készült adatfelvétel és mérés
eredményei néhány hét óta hozzáférhetõek az inter-
neten a www.kir.hu oldalon. Az „Országos mérés ered-
ményei“ ablak kiválasztása után kattintsunk az
„Országos kompetenciamérés telephelyi jelentés
(6.,8.,10. évfolyam) menüpontra. Itt be kell gépelnünk
intézményünk OM azonosítóját, a 027924 számot.  Ezt
követõen válasszuk ki a Lakitelek Kiss János u. 1.
alatti telephelyet, s már olvashatjuk is a ránk vonatkozó
részletes jelentést hatodik és nyolcadik évfolyamon
szövegértésbõl és matematikából.

Legutóbbi tantestületi megbeszélésünkön részletesen
elemeztük az eredményeket. Nagy örömmel tapasz-
taltuk, hogy szövegértésbõl és matematikából is jóval
az országos átlag felett teljesítettek diákjaink. Hatodik
és nyolcadik évfolyamon is csupán a hat-, és nyolc-
osztályos gimnáziumok átlaga magasabb a miénknél.
Ne feledjük azonban, hogy ezek az iskolák a legjobb
negyedikeseket és hatodikosokat gyûjtik össze, s
eleve válogatott gyermekekkel foglalkoznak.

A mérésben hét képességszintet állapítottak meg, a
7. szint a legmagasabb elérhetõ eredményt, az elsõ a
minimális szintet jelentette. Amíg az országos átlag
szerint összesen 20-30% felett volt a második, elsõ és
az elsõ szint alattiak aránya, a mi intézményünkben
mindössze 5-10%-ot mértek.

Néhány adatsor a felmérésbõl:
Matematika 6. osztály:
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tar-
tománya (konfidencia-intervalluma)
Az önök telephelyén 1592 (1558;1624)
Országosan 1498 (1497;1498)
Az általános  iskolákban 1491 (1490;1492)

Községi ált. isk. 1446 (1444;1448)
Városi ált. isk. 1484 (1483;1485) 
Budapesti .lt. isk. 1547 (1544;1550) 
Nagy községek ált. isk. 1453 (1449;1457)

Szövegértés 6. osztály:
Az önök telephelyén 1521 (1489;1557)
Országosan 1483 (1482;1484)
Az általános iskoláknan 1476 (1475;1477)
Községi ált. isk. 1422 (1420;1424)
Budapesti ált. isk. 1544 (1542;1547) 
Nagy községek ált. isk. 1435 (1431;1438)

Matematika 8. osztály
Az önök telephelyén 1737 (1698;1766)
Országosan 1622 (1622;1623)
8 évfolyamos gimnáziumokban 1774 (1770;1777)
6 évfolyamos gimnáziumokban 1755 (1751;1758)
Az általános iskolákban 1608 (1607;1608)
Községi ált. isk. 1572 (1571;1574)
Városi ált. isk. 1601 (1600;1602) 
Kis községek ált. isk. 1562 (1558;1566)
Megyeszékhelyi ált. isk. 1647 (1645;1649) 
Közepes községek ált. isk. 1573 (1571;1575)
Budapesti ált. isk. 1653 (1650;1655) 
Nagy községek ált. isk. 1577 (1573;1581)

Szövegértés 8. osztály:
Az önök telephelyén 1621 (1589;1649)
Országosan 1583 (1582;1584)
Budapesti ált. isk. 1617 (1614;1619) 
Nagy községek ált. isk. 1533 (1530;1537)

Most nyílt lehetõség elõször arra, hogy az egymást
követõ években bemutatható legyen egy-egy tanuló
fejlõdése vagy visszaesése. Ezt úgy érték el, hogy
minden diák saját kódszámot kapott, s a hatodikos,
nyolcadikos és majd a tizedikes mérésnél is ez lesz
az õ mérési azonosítója. Ennek segítségével
nyomon követhetõ elõmenetele. Mivel az adatok
összefésülésére 2008-tól volt lehetõség, a tábláza-
tokat böngészõk diákjaink mérési eredményeinek
változásáról olvasóink ettõl az esztendõtõl kapnak
képet. Ebbõl és az ehhez fûzött magyarázatból is
kiderül, hogy a gyermekek teljesítményében jól
érzékelhetõ javulás mutatkozik.

Ebben a tanévben május 25-én kerül sor a
mérésre, melynek adatait 2012 februárjában
teszik közzé. Jó lenne, ha akkor is ilyen szép
eredményekrõl adhatnánk számot.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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március 7

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének
lakiteleki tagjaitól, Novák Máriától, Madari
Andortól Kecskés Jánostól és Tasi Pétertõl nagy
mennyiségû vetõmagot kapott ajándékba
iskolánk. A 3. a osztályosok közül minden gyermek
vetõmagcsomagot vihetett haza azzal a feltétellel,
hogy az otthoni kiskertben elvetik a borsót, salátát,
céklát, petrezselymet, sárgarépát, babot. A kis
növények gondozásáról be kell számolniuk társaik-
nak, s fényképeken is megörökítve a zöldségek
fejlõdését az országos akció keretében még osz-
tálykirándulásra is pályázhatnak. A gyermekeken
kívül gyakorlókerünk számára is jutott a vetõmagból.
Köszönjük szépen!

Iskolai hírek folytatása a 11. oldalon!



Nagyböjt pénteki napjain 
negyed 6-kor keresztúti ájtatosság!

Nagyböjti lelkigyakorlat templo-
munkban    április 14., 15., 16. –

csütörtök, péntek, szombat – 

este 6 óra.
Elõtte mindhárom napon gyóntatás.

A lelkigyakorlatot
Lengyel Zsolt 

csépai plébániai kormányzó tartja.

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYÛJTÉS

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén már-
cius 27. és április 3. között rendezi meg a Karitász
közre-mûködésével a nagyböjti élelmiszergyûjtési
akciót a templomokban. A püspökök körlevelét az
alábbiakban közöljük.
Kedves Testvérek!

A Katolikus Karitász az elmúlt évben családok ezreit
segítette országszerte krízissegélyekkel és tûzifaakcióval.
Ám a családok érdekében még nagyobb összefogásra
van szükség.

A nagyböjtben különösen is idõszerû mindannyiunk
számára a segítségnyújtás, hiszen a húsvétra való lelki
elõkészületünket a szentmise szavai szerint így kell alakí-
tanunk: „most többet imádkozzanak, buzgóbban gyako-
rolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei
által az istengyermekség teljességére jussanak.“

Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét.
Ezúttal nem perselygyûjtésre buzdítjuk a testvéreket,

hanem arra, hogy szerény lehetõségeikhez mérten tartós
élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyháznak a
család évében meghirdetett akciójához. Ezzel az Egyház
hagyományát elevenítjük fel, hiszen az elsõ századok
keresztényei a kenyértörésre magukkal vitték a
szegényeknek szánt adományaikat. Az õ példájukat
követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélel-
miszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre
kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a fele-
baráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.

Ezt megtehetik a jövõ heti vasárnapi szentmiséken és
az azt követõ hétköznapokon, március 27-tõl április 3-ig.
Adományaikat a karitász munkatársai juttatják el a rás-
zorulókhoz.

Jézus szavai biztassanak bennünket az összefogásra
és a tevékeny segítség megnyilvánulására: „Bizony
mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek“ (Mt 25,40).

Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú
adományát, amellyel szeretnénk elérni, hogy kevesebb
legyen a könny a szegénység, a nélkülözés miatt.

Budapest, 2011. nagyböjt
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Lakiteleken is március 27-tõl április 3-ig minden
szentmise elõtt fél órával gyûjtik a helyi karitász
munkatársai a tartós élelmiszert.

A mi történetünk

„Mária Magdolna a hét elsõ napján kora reggel, amikor
még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kõ el van
mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon
Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett,
és azt mondta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem
tudjuk, hová tették!' Erre Péter és a másik tanítvány elin-
dultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a
másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és
elsõként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyol-
csokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is,
aki követte õt, és bement a sírboltba. Látta letéve a
gyolcsokat és a kendõt, amely a fején volt, nem a gyol-
csok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összeha-
jtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elõször
érkezett a sírhoz; látta és hitt. Még nem értették ugyanis
az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból.“ (Jn 20,1-9)

A húsvéti, feltámadás utáni elbeszélésekbõl kitûnik,
hogy mennyire másképp éli meg mindenki a feltá-
madást, mint tényt, eseményt, amely túlmutat önmagán,
és mindenekelõtt megváltoztatja életemet. Érdemes
õket átélni egyes szám elsõ személyben. Elõbb
Magdaként, majd Péterként, majd Jánosként. S persze,
Máriaként. Már a kiindulópont sem azonos, mint ahogy a
miénk sem. A szemlélõdõ „típus“ másképp éli meg, mint
a mindig aktív, a cselekvõ ember, és másképp a vérmes,
az energikus, a félénk a magába visszahúzódó;
másképp  a kétkedõ, és másképp a csodaváró – nem
sorolom tovább. Aki, mint néhány „történész“ a források
ellentmondásairól beszél, elfelejti, vagy meg sem értette,
hogy itt nem helyszíni riportról van szó, hanem belsõ
átélésrõl, lélekállapotok leírásáról: mit éreztem a
döbbenet pillanatában, amikor megéreztem: feltámadt?
Él. És én is élni fogok, túlélem halálomat. Minden húsvéti
történet errõl szól, errõl a lélegzetelállító pillanatról.  

Mária Magdolnát a szeretet, a hála és a kötelesség-
tudás hármas motorja hajtja ki elsõnek, mindenkit
megelõzve a sírhoz. Egyetlen tényt észlel: az elmozdított
követ. Egy akadály – és nemde egész úton ezen törte a
fejét, hogy hárítja el – már elhárult, de õ nem azt teszi,
amiért jött, ti. hogy bebalzsamozza a tetemet, hanem
megosztja a tapasztalatot íziben. Azokkal, akiknek tiszt-
je lett volna segíteni. Üzenet még nem a feltámadásról
szól, csupán a hiányzó tetemrõl, de fõleg arról, hogy nem
teljesítheti kötelességét az elhunyttal szemben.
Gyászmunka ez még a javából, itt még messze a feltá-
madás öröme. Megkérdezhetem magamat is: ez az én
utam? Vagy utánanéznék, valójában mi is történt? Mint
Péter és János? De persze õk is csak a sírhoz mehet-
nek. Ez a biztos pont, ahol utoljára látták. Pragmatikus
eljárás. Semmi nyoma spekulációknak: ki, miért, milyen
céllal lop el egy ilyen tetemet? Nem gyártanak
„összeesküvés-elméleteket“! Elõbb lássuk a tényeket! A
mesterdetektív egy modern bûnügyi filmben sem járna
el másképp. De a tanítványok futnak. Sietnek. Szívük
hangosan dobog, ahogy közelednek a célhoz. Ez nem
puszta kíváncsiság a tények iránt. Sem a híradó, sem a
bulvársajtó nem elégítheti ki ezt a kíváncsiságot. Be kell
menni a halál otthonába. A sírba. És közben János még
finom tapintatról is tesz tanúságot. Átengedi az elsõbb-
séget az idõsebbnek. Ez is egy lecke törtetõ
századunknak. És János képes nem csak látni, hanem

meg is érteni. És te, barátom, tudsz jelekbõl következtet-
ni az egészre? Amit a Hercule Poirot-knak és Sherlock
Holmes-oknak minden további nélkül elhiszünk, elhi-
hetünk Jánosnak is. Vagy mi a te történeted?

(Kiss Ulrich SJ Forrás: Magyar kurír)

Tollas Tibor:  Hozsanna húsvét 

Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát mûveltél megint.

Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,

Jézus, naparcod rám tekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója

Fénypallósodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,

Szétáradsz bennem gyõzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben

Gyújtani elveszõ úton.
Hírül adni a beteg, fáradt

Társaknak újuló csodádat. –
Hozsanna Néked Jézusom!

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

„Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek.“
(1 Kor. 15,17)
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8 március

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP   
SZERTERTÁSAI

Április 21. Nagycsütörtök: 

esti mise az utolsó vacsora emlékére :
19 órakor.

Április 22. Nagypéntek: 

Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.

Április 23. Nagyszombat:

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál idõzik, az õ
szenvedésérõl és haláláról elmélkedik. A szentáldozás
ezen a napon csak mint szent útravaló szolgáltatható ki.
Az Úrért átvirrasztott éjszaka szertartásai ezen a napon
22 órakor kezdõdnek.

ÁPRILIS 24. HÚSVÉTVASÁRNAP:
JÉZUS FELTÁMADÁSA:

ünnepi szentmise, feltámadási körmenet: 
délelõtt 10 óra.

Szentmise 18 óra.

Április 25. húsvéthétfõ : szentmise reggel 8 órakor.

A föl támadt Krisztus békéje legyen 
mindannyiunkkal!



Fájdalommal, de Isten elvégzett akaratát 
elfogadva, a feltámadás és örökélet

reménységében  adjuk  tudtára mindenkinek, aki
ismerte és szerette, hogy egyházközségünk

fõgondnokát, 
PAPP  KÁLMÁN atyánkfiát 

72 év földi életút után mennyei Atyánk 
örök dicsõségébe hazahívta. 

Március 18-i hálaadó és búcsúzó istentiszteleten
Szabó Tamás helybéli lelkipásztor és Hegedûs

Béla tiszakécskei lelkipásztor, a bácskiskunsági
egyházmegye esperese szolgált.

„Jól vagyon jó és hû szolgám, 
a kevésen is hû voltál, többre bízlak ezután,

menj be a te Uradnak örömébe.“ (Máté 25,21.)

(A következõ számunkban részletes megemlékezést közlünk.)

EGY KIS EGYHÁZI PROTOKOLL

Református Egyház és a böjt…

A böjt református értelmezésérõl szólva az a markáns
megállapítás, amely szerint „a reformátusoknál nincs böjt“
nyilván nem igaz. Az viszont igaz, hogy az Istenhez való
viszonyulásukban a reformátusok jobban hangsúlyozzák
az Isten kegyelmét, mint az emberek teljesítményét.
Ugyanakkor nem vonják kétségbe, hogy sok minden
zavarhatja az Isten és az ember kapcsolatát. E zavaró
tényezõk eloszlatásának egyik módja lehet a böjt.
Közelebbrõl, az önfegyelmet/önmegtartóztatást úgy az
étkezés, mint az élet bármely más területén passzív böjt-
nek, azt a különös igyekezet, amely ez idõben a hálás, ám
nem érdemszerzõ jócselekedetek gyakorlására, áldozat-
hozatalra késztet, aktív böjtnek nevezzük.

A hitüket gyakorló reformátusok böjti étkezési szokásaik-
kal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy Nagypénteken általá-
nos értelembe vett böjtöt tartanak, ami azt jelenti, hogy semmi
állati eredetû ételt nem fogyasztanak. Vannak vidékek, ahol
a hagyományos nagypénteki étel az aszalt szilvaleves.

Nem kötelezõ jelleggel, de általában az a gyakorlat, hogy
Úrvacsora vétel elõtt a reformátusok nem fogyasztanak
ételt. A Húsvétot megelõzõ nagyböjt ideje alatt, a reformá-
tusok nem tartják illendõnek a mulatságokban, lakomák-
ban való részvételt. 

A református egyház nem örül annak, hogy a reneszán-
szát élõ farsangi mulatságok egy része a böjti idõszakban
kerül megrendezésre.

Egyéb iránt a reformátusok is követik az ünnepekhez
kötõdõ hagyományos, és szezonális étkezési szokásokat. 

A hívõ reformátusok imával kezdik az étkezést – ter-
mészetesen nem igénylik, hogy ebben mindenki részt
vegyen, de azt joggal elvárhatják, hogy bárki asztalánál
vendégeskedve kapjanak egy fél perc csendességet,
amikor fejet hajtva hálájukat csendben kifejezik. Sokszor
ennek a házigazda jószándékú, de tapintatlanul túlbuzgó
kínálgatása, vagy lélegzetvételt sem engedõ csevegése
kínos akadályává lehet. Ha hívõ, vagy lelkészi család asz-
talánál, vagy hivatalos egyházi étkezésen veszünk részt,
akkor az étkezés megkezdése elõtt számolni kell az imád-
sággal/asztali áldással.

A Nagypéntekrõl szólva…
A protestánsok, így tehát a reformátusok is azt vallják,

hogy a feltámadás titkában és örömében csak úgy lehet
igazán részesedni, ha részesedünk a kereszt fájdalmában
és borzalmában. A feltámadás áldása, a kereszthalál
áldozatával való szembesülés után érzékelhetõ igazán. 

Nagyhéten (Húsvétot megelõzõ héten) a reformátusok
is készülnek, hogy ünnepi lélekkel és ünnepi érzéssel ve-
gyenek részt a nagypénteki Istentiszteleten. Ezen a napon
a reformátusok nem mennek társaságba, vendégeket
sem várnak. Nagyhéten, de különösen annak  végén
(nagyszombaton) református rendtartás szerint
házasságkötés (esketés) nem végezhetõ.  Hitüket gyakor-
ló reformátusokat, lelkészeket Nagypénteken semmilyen
közösségi alkalomra nem illik meghívni, elvárni.

NAGYPÉNTEK

„Tizenkét órától kezdve három
óráig sötétség lett az egész földön. 
Három óra tájban Jézus hangosan
felkiáltott:
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?“

Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak:
„Illést hívja.“
Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot,
megtöltötte ecettel, nádszálra tûzte, és inni adott neki.
A többiek pedig ezt mondták: „Hadd lássuk eljön-e Illés,

hogy megmentse.“
Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.“ 

(Máté 27,45-50)

Ha a fentieket olvassuk, önkéntelenül is Jézus halálára
gondolunk, és kevésbé gondolunk arra, hogy mi történik
Jézus két kiáltása között. Pedig, ha figyelmesebbek
lennénk, észrevehetnénk azt, hogy a tömeg áll, passzívan
várakozik, mert még mindig nem az történik, amire igazán
kíváncsi lenne. „Lássuk eljön-e Illés, hogy megmentse.“

A másik esemény, amire nem fordítunk kellõ figyelmet,
„… egy közülük azonnal elfutott…“. Igen! Egy tüsténkedik
cettel, náddal, szivaccsal, miközben szavakba nehezen
foglalható dolgok történnek fenn a kereszten. 

A mai világunk is ilyen megosztott. Egyesek Jézus
halálában nem azt látják, amire igazán kíváncsiak
lennének. A másik rész, mint valami kellékes futkos a
kereszt alatt, tüsténkedik ecettel, náddal, szivaccsal, mint
egykor névtelen elõdje.

Jézus elhagyatottságának jele az, hogy kilehelte lelkét.

Nagypéntek! 
A tanítványság hallgat. A fejek enyhén meghajtva, jeléül

annak, hogy a szavaknak súlya van. Súlya van a szégyen-
nek, a bûnnek, a gyalázkodásnak, az igazságtalanságnak.
Súlya van a kérdésnek, hogy hogyan juthattunk idáig?

A tanítványok nem érzékelik ennek a napnak nagyságát,
jelentõségét. Bosszúság, bánat, gyász, csalódottság,
Mesterük elvesztése feletti kétségbeesés mardossa
lelküket.

Mit mondjunk ezekre? És mit mondjunk mindazoknak,
akik hasonlóan éreznek? Mondjuk azt, hogy folytatása
következik? Hogy Isten jó véget ígért? Hogy van remény a
reménytelenség közepette is?
Nagypénteket nem lehet ünnepelni. Ha mégis, akkor az azt

jelenti, hogy mélyen, megrendülve szemlélni azt, amit a
fenti bibliai idézet megpróbál elénk tárni. Hogy az Atya, a
Fiú és a Szentlélek megbonthatatlan közösségét az Atya
egy pillanatra mégis megtöri, hogy minket ebbe a
közösségbe beemeljen, hogy a Fiának és egymásnak
testvéreivé legyünk.
Mindezt érted!
Érted?

ELÕTTETEK MEGYEK  . . .

A  „bûnön, poklon, síron egyedüli gyõztes“ (295,2) Jézus
Krisztus még szenvedése, halála elõtt mondotta övéinek,
feltámadása után pedig valóságosan bizonyította:
„Elõttetek megyek…“ –  s azóta minden benne hívõ megta-
pasztalhatja azt, hogy ez igaz.  Jézus áttörte a bûn és
halál falát és utat nyitott mindeneknek az új és örök életre. 

1/  Ez azt jelenti, hogy van folytatás. Nem a halálé a
végsõ szó. A feltámadott és élõ Krisztus hív: „Kövessetek
engem…“ –  Járjunk elõl a megbocsátásban, a szeretet-
ben, az irgalmasságban, a békesség munkálásában. 
2/ Ez azt jelenti, hogy az új irány ez: „Tegyetek tanítván-
nyá minden népet…“ (Mt 28,18-20.) Elõre mutató külde-
tésünk van. „Jertek! Járjunk az Úrnak világosságában!“
(És 2,5.) Jézus mondta: „Nálam nélkül semmit sem cse-
lekedhettek!“ (Jn 15,5.)
3/ Ez azt jelenti, hogy ébresztõ: „Serkenj föl, aki aluszol
és támadj fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus!“
(Ef 5,14.) - Az egyház lélekmentõ szolgálatának titka:
„Isten élõ Lelke jöjj / áldva szállj  le rám…“ (463.)

KÖVETLEK TÉGED URAM, 
AKÁRHOVA MÉGY! (Mt 8,19.) 

MINDEN TESTVÉRÜNKNEK KÍVÁNUNK 
ÁLDOTT HÚSVÉTOT,

RÉSZESEDÉST A FELTÁMADOTT
ÉS ÉLÕ JÉZUS KRISZTUS

GYÕZELMES EREJÉBEN ÉS
ÚJJÁFORMÁLÓ SZERETETÉBEN!

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

„KRISZTUS AZÉRT HALT MEG MINDENKIÉRT, HOGY AKIK ÉLNEK, EZUTÁN NE MAGUKNAK
ÉLJENEK, HANEM ANNAK, AKI ÉRETTÜK MEGHALT ÉS FELTÁMADOTT!“ (2Korinthus 5,15.)
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NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI 
ISTENTISZTELETEK RENDJE:

* 2011. ápr. 17.  BÖJT 6. vasárnapja,  VIRÁGVASÁRNAP
Urunk királyi bevonulása Jeruzsálembe

9 óra: Lakitelek 11 óra: Nyárlõrinc

* 2011. ápr. 21. NAGYCSÜTÖRTÖK (bûnbánati istentisztelet)
17 óra: Nyárlõrinc 18 óra:  Lakitelek

*2011. ápr. 22. NAGYPÉNTEK, Urunk kereszthalálának napja
9 óra:  Lakitelek 11 óra: Nyárlõrinc

* 2011. ápr. 22. NAGYPÉNTEK (bûnbánati istentisztelet)
17 óra: Nyárlõrinc 18 óra: Lakitelek / PASSIÓ

* 2011. ápr. 23.  NAGYSZOMBAT (bûnbánati istentisztelet)

* 2011. ápr. 24.  HÚSVÉT  I. napja,
JÉZUS KRISZTUS  feltámadásának örömünnepe

9 óra:  Lakitelek 11 óra:  Nyárlõrinc 15 óra:  Tiszaalpár

* 2011. ápr. 25.  HÚSVÉT II. napja
9 óra: Lakitelek 11 óra: Nyárlõrinc
(Mindkét ünnepnapon úrvacsoraosztás)
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www.lakitelek.hu/nepfoiskola   E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

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

Tanyakollégium II. – Tanyakonferencia
2011. március 30. –  április 1.

* Március 30. szerda
1900 – TANYAVILÁG – Bahget Iszkander fotókiállítása a 

Kölcsey Házban (A kiállítást megnyitja: Lezsák Sándor 
az Országgyûlés alelnöke, a Lakiteleki Népfõiskola 
Alapítvány kuratóriumának elnöke)

1930 – Megtartó értékeink – Font Erzsébet építészmérnök

* Március 31. csütörtök
900 Megnyitó – Lezsák Sándor, az országgyûlés alelnöke
w Kollégiumok a fenntarthatóság szolgálatában – Bartos
Mónika országgyûlési képviselõ, a Fenntartható Fejlõdés
Bizottságának tagja
w A nemzeti kormány vidékpolitikája – Ángyán József, a
Vidék-fejlesztési Minisztérium államtitkára
w A tanyákon élõk várakozásai a tanyatörvénnyel kapcso-
latban – Balogh József országgyûlési képviselõ, a
Magyarországi Tanyákon Élõk Egyesületének elnöke
w Kérdések, válaszok

1500 – Csoportmunkák
1700 –  Az ajánlások plenáris vitája

Április 1. péntek  Gazdafórum – „A magyar vidék élni akar!“ 
10 órától kezdve lesznek 13 óráig a következõ elõadások:

w A magyar vidék helyzete és fejlõdési lehetõségei – Turi-Kovács Béla,
a Kisgazda Polgári Szövetségpárt elnöke;
w A Tanyakollégium II. kutatási eredményeinek ismertetése – Farkas
Jenõ és Kovács András Donát, MTA RKK ATI;
w A Tanyakollégium II. ajánlásainak ismertetése – VIDÉKSTRATÉGIA –
V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára;
w Tanyafejlesztési stratégia 2011 – Czene Zsolt a Vidékfejlesztési
Minisztérium osztályvezetõje tart elõadást.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL HÍVNAK ÉS VÁRNAK!

Kisdiákok között a legjobbak
Harmincnyolc általános iskola kereken száz versenyzõjének részvételé-

vel rendezték meg március 9-10-én, a Lakitelek Népfõiskolán a
kisnyelvészek és kismatematikusok sorrendben hetedik levelezõs
versenyének döntõjét.

A vetélkedõn a Bács-Kiskun megyei egyesületi és egyesületen kívüli
kisiskolák mellett, Jász-Nagykun-Szolnok megyei, délvidéki, partiumi, erdé-
lyi és felvidéki intézményekbõl is szép számban érkeztek versenyzõk –
tájékoztatta lapunkat Pálinkó Gyuláné, a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák
Közmûvelõdési Egyesületének elnöke.

A kisdiákok négy korcsoportban és négy kategóriában mérték össze
tudásukat. A döntõt négyfordulós levelezõs verseny elõzte meg, melyben
392 diák vett részt. A levelezõs verseny eredménye alapján hívták meg az
elõselejtezõkben résztvevõ intézmények egy-egy harmadikos és
negyedikes kisnyelvész, illetve kismatematikus diákját.

A népszerû vetélkedõt 2005-ben hirdették meg elõször. Az elmúlt esz-
tendõkben nemhogy csökkent volna, inkább folyamatosan nõtt a jelent-
kezõk száma – fûzte hozzá Pálinkó Gyuláné.

A kérdéseket ezúttal is az Apáczai Kiadó tankönyvszerzõi állították
össze, egyben õk is értékelték a kis versenyzõk munkáját. A könyvjutal-
makat az Apáczai Kiadó és a Lakitelek Népfõiskola ajánlotta fel. A gyerekek
és felkészítõi tanáraik elszállásolásáról a Népfõiskola gondoskodott. A
Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közmûvelõdési Egyesülete egy uszodai
délutánnal ajándékozta meg a résztvevõket.

Eredmények:
Kis matematikusok 3. osztály:

I. Pintér Attila maximális pontszámmal (Szabadka, Délvidék)
II. Lantos Zita (Harkakötöny, Bács-Kiskun megye)
II. Szabó Dávid (Fülöpjakab, Bács-Kiskun megye)   
III. Aszódi Dániel (Tabdi, Bács-Kiskun megye) 

Kis matematikusok 4. osztály:
I. Apró János (Szabadka, Délvidék) 
II. Zsigmond Rudolf (Nagybánya, Erdély)
III. Supka Zsolt (Páhi, Bács-Kiskun megye)

Kis nyelvészek 3. osztály:
I. Balogh Ádám Csaba (Nagybánya, Erdély)
II. Németh Nóra (Érsekhalma, Bács-Kiskun megye) 
III. Szabó Edina (Székelydobó, Erdély)

Kis nyelvészek 4. osztály: 
I. Vass Annamária (Nagybánya, Erdély)
II. Pethõ Vanda (Nagyrév, Jász-Nagykun-Szolnok megye)
II. Bodor Lóránt (Fülöpjakab, Bács-Kiskun megye)
III. Dankó Blanka Adél (Nagybánya, Erdély)                              Szász András 

Csengey Gusztáv: 
Húsvét ünnepén

A rémülést bánat követte,
A jajgatást bús síri csend, - 
Kihalt, sötét a szív világa,
Az arcon kétség árnya leng.
Meghalt az Úr a kínkereszten,
Hiába minden zokogás...
De ím megzendül harmadnapra:
Feltámadott a Messiás!

Kínok között bús Magdalénát
Látták bolyongni a hívek,
De ím kigyúlt arcán a hajnal,
És lázas keble mint piheg!
Ki követné: a két apostol
Ajkán is kél a riadás,
És zendül minden hívõ ajkán:
Feltámadott a Messiás!

Azóta zendül minden ajkon
A nagy, magasztos, szent napon,
S gyógyító balzsam a dicsének,
Mely fölcseng a sírhantokon.
Mi Magdalénát boldogítá,
Él még a szent vigasztalás,
És a hívõknek búja elszáll:
Feltámadott a Messiás!

Ha hû szívedre a csalódás 
Fojtó gyötrelme nehezül,
Ha pusztán állsz a nagy világon,
Nyomorba sújtva egyedül,
Ha a gonoszság gyõz körülted,
És jót, igazit, tapodni látsz,
Emeld fel bátran fejedet, s zengd:
Feltámadott a Messiás!

Ezzel a verssel kíván Kellemes
Húsvéti Ünnepeket a

Népfõiskola minden dolgozója!
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WASS ALBERT MARATON
„Isten kardja csak akkor csillog
majd újra és vezeti gyõzelem-
re megint a magyarok s hunok
ivadékait, amikor egyek
lesznek újra, mint a hajdani
idõben, egy szándék, egy
akarat, egy cselekedet, Öreg-
isten parancsa szerint.“

Február 18-19-én maratoni felolvasásban lehetett
része mindazoknak, akik eljöttek a Mûvelõdési
Házba Lakitelekre. 

A fenti Wass Albert idézet egy akarata, egy szándéka
itt nálunk is megmutatta erejét, a felolvasásra szánt 25
óra még kevésnek is bizonyult, mert Lakitelekrõl 40
gyermek és felnõtt jelentkezett és hozta magával ked-
venc regényét, versét, novelláját, hogy megossza mind-
azokkal, akik ugyanezen szándékból gyûltek össze.

Úgy gondolom, nincs semmi túlzás abban, ha kimond-
juk, aki jelen volt a felolvasáson, mindenkit egy akarat moz-
gatott: Együtt lenni, együtt gondolkodni, hallgatni azokat a
mûveket, amiket talán százszor is elolvastunk otthon, de
így közösen sokkal nagyobb élmény volt, hisz megoszt-
hattuk egymással. Wass Albert szívébõl fakadó gondola-
tokból töltekezhettünk s ez a szellemi közeg volt talán a leg-
felemelõbb, ami ott rezgett a levegõben mind a 25 óra alatt.

De utazzunk most egy kicsit vissza az idõben, hogy a
Wass Albert maraton gyökeréig hatoljunk!
Az íróval szembeni méltánytalan bánásmód sarkallt egy
fiatalembert arra, hogy egy hirtelen ötlettõl vezérelve
meghirdessen a Kárpát-medencében egy egész napot
betöltõ felolvasást. Az ötlet 2003-ban valóra vált és 2011-
re eljutott a program odáig, hogy immár 42 település
csatlakozott a rendezvényhez. 

Lakiteleken ebben az esztendõben szerveztük meg
elsõ alkalommal a felolvasást. Látva a nagy érdeklõdést,
reméljük, hogy hagyományt teremthetünk és talán még
többen veszik elõ majd Wass Albert mûveit.

A gyertyafény, a kényelmes olvasó fotel, a meleg tea
és az egymást figyelmesen hallgató emberek olyan
hangulatot varázsoltak a terembe, hogy úgy érezhettük,
napokat tudnánk így eltölteni együtt. Jó volt megpihenni
és feltöltõdni, mert a mindennapok mókuskereke talán
még egy órácskát sem engedélyez nekünk, hogy az iro-
dalommal foglalkozzunk. 

Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik
részvételükkel, kitartásukkal hozzájárultak a rendezvény
létrejöttéhez, sikeréhez!

Köszönjük, hogy segített, eljött, itt volt velünk,
felolvasott és emelte az est fényét: Antal Krisztián,
Barta József, Bányai Antal, Buda Bálint, Buda Bence,
Czechmeister Fruzsina, Czinege Edit, Dávid Orsolya,
Faragó Evelin, Fehér Zoltán, Fekete József, Fekete
Józsefné, Fekete Vivien, Felföldi Zoltán, Harabula István,
Harabula Krisztián, Harabula Patrik, Heinrichné Czilling
Orsolya,  Horváth Brigitta, Hürkecz Milán Aurél, István
Zsoltné Vilma, Ivicz Józsefné, Juhász Istvánné, Juhász
Mária, Karai István, Kiss Gabriella, Kissné Danics
Gabriella, Kovács Kornélia, Kovács Sándor, Kozma
Andrea, Kökény Imre és Kökény Imréné, Kökényné
Varga Katalin, Lõrincz István, Madari Andor, Madari
Regina, Maráz Lajos, Maráz Réka Judit, Molnár László,
Oberna Nóra, Olajos István, Rózsa Szabina, Szabó
Mihály, Szuetta Ervin, Tábori Kálmánné, Varga Zoltán.

Õszintén reméljük, hogy jövõre ugyanitt találkozunk!

Molnár Szilvia és Dávid Orsolya

Szép magyar tájak és várak
Egy szép téli délutánon besétált a Mûvelõdési Házba

egy alacsony, szemüveges, nagyon szimpatikus hölgy.
Meleg szívvel ajánlotta a festményeit, melyek szép magyar
tájakat, várakat, épületeket jelenítenek meg. Szívesen kiál-
lítaná itt nálunk Lakiteleken is. 

Az internet rögvest a segítségemre sietett, mert a fest-
ményeket meg is tudtam tekinteni a www.festomuvesz.hu
weboldalon. Nemcsak a mûvész hölgy volt kedves és
aranyos, de a mûvei is ezt a hangulatot árasztották.
Nemzeti ünnepünkhöz volt talán a legjobban köthetõ a sok
szép vár és táj, így még a télen el is dõlt, hogy márciusban
fogjuk a kiállítást megrendezni.

A tavasz megtréfált bennünket március 15-én. Gyönyörû
tavaszi idõt vártunk, de úgy tûnt, hogy az idõjárás inkább
korhû szeretne maradni az ünnepség alatt.

Délidõ tájt viszont a reménykeltõ napsugarak szép sor-
jában elõbukkantak az esõfelhõ mögül és mire a kiállítás
megnyitójára sor került, már kellemes meleg, napsütéses
idõ várta mindazokat, akik elsétáltak velünk a Mûvelõdési
Házhoz, hogy megtekintsék a „Szép magyar tájak, szép
magyar várak“ c. tárlatot.

Ezek a várva várt napsugarak bevilágították szinte az
egész csarnokot, felerõsítve a festmények szép, ragyogó
színeit. De fordítsuk el egy cseppet a tekintetünket a
képekrõl az alkotóra.

Jancsovicsné Bakosi Mária ceglédi születésû, jelenleg
a festõi Tápiószelén él férjével. Nagyon szeret utazni és
túrázni, mert a magyar táj szerelmese. Emlékezetében és
fotó segítségével viszi haza mindazt, amit meg szeretne
örökíteni. Gyönyörû magyar tájaink számos témát szolgál-
tatnak a nyitott szemmel járó embernek és Mária ecsetet
ragadva vászonra is vitte mindazt a szépet, amit látott.

Magánszorgalomból tanult építészet-történetet s a
pénzügyi végzettsége mellett otthon festegetett és tanulta ki
a mûvészet csínját-bínját. Több mûvészeti közösségnek is
tagja, mint például a  budapesti Zichy Galéria alkotó közös-
ségének, a Független Magyar Szalon Képzõmûvészeti Egyesület-
nek, a Kassák Alkotó Mûvészek Egyesületének, az Arteon
internetes galériának és még néhány vidéki galériának.

Közel száz önálló és társas kiállítása volt különbözõ
mûvelõdési házakban, múzeumokban, kávéházakban,
galériákban. Képei Magyarországon túl japánban és
Olaszországban is megtalálhatóak. Mindezek ellenére egy
igen szerény, kedves hölgynek ismertem meg, aki rajongva
szereti a vidéki táj nyújtotta szépséget és igyekszik a képei
által másoknak is örömöt szerezni.

Mindig bõvülõ és megújuló, természetet ábrázoló alkotá-
saival járja az országot, így jutott el hozzánk is, Lakitelekre,
hogy elhozza hozzánk mindazt a szép magyar tájat, hangu-
latot, fényt és színt, amit egy szép csokorba – a festményei
által – összegyûjtött a számunkra.

Ezúton is köszönjük Máriának, hogy eljött, magával
hozta az alkotásait! 

Látogassak el Önök is a Mûvelõdési Házba, mert a
hónap végéig megtekinthetõ a Szép magyar tájak, szép
magyar várak elnevezésû tárlat!

Szeretettel várjuk Önöket! Dávid Orsolya

ISKOLAI HÍREK – folytatás

A TÖLGYFA Sportegyesület hírei
Diákjaink március 13-án  Kiskõrösön vettek részt a
Petõfi Kupa területi versenyen. Sportolóink 21 egyesület
217 indulója között szép eredményeket értek el: 
II. helyezés – 46 kg-os súlycsoportban Szilvási Dávid
III. helyezés – 63 kg-os súlycsoportban Berente Erik
III. helyezés – 69 kg-os súlycsoportban Körmöczi László
Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõjüknek,
Balla Attilának!

KISZE-égetés

A hagyományos jelmezbemutató, után kezdõdött az
eszem-iszom és a tánc. A tréfás vetélkedéseknek
nagy sikere volt. A végén elégették a télbanyát az
iskolások is ...

„Takarodjon el a tél. örvendjen, aki él!“ ...  – és
kis késéssel, de így is lett. 

A napközisek csörögefánkot sütöttek a farsang
alkalmából. A fiúk is kivették a részt a munkából.
Köszönjük Nagy Margit néninek és „Günti papá-
nak“, hogy náluk süthettük ki ezt a finomságot.

Gyere tavasz, várva várlak / Hozz zöld ruhát, fûnek,
fának./ Azt mondják a cinegék, / Itt a tavasz, nyitnikék!
/ Kék ibolya, hóvirág, / Csupa öröm a világ!     VDM

Nagy szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklõdõt a Mûvelõdési Házban induló

ROVÁS TANFOLYAMRA,

amelynek során az õsi magyar rovás írás és olvasás
fortélyait sajátíthatják el a kedves érdeklõdõk.

Minden résztvevõ számára INGYENES.
Rovás tankönyv és munkafüzet megvásárlására a

helyszínen lehetõséget biztosítunk.

A foglalkozások április 2-án, és 16-án,
szombatonként 9.00 órai kezdettel lesznek

a Mûvelõdési Ház külsõ klubtermében.

A tanfolyam vezetõje Molnár Szilvia. 
Díszvendég és vendégelõadó Szondi Miklós, 

a rovás tankönyv és munkafüzet szerzõje.

Érdeklõdni Dávid Orsolyánál a 06/70/931-7886-os,
Molnár Szilviánál a 06/30/223-3430 telefonon lehet.
Vagy a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen, illetve a
mûvázban személyesen.  
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Zenészbál

Március 12-én tartottuk Lakitelek elsõ
Zenészbálját a Mûvelõdési Házban. A cél és
szándék kettõs volt: a Régiposta Zenekar cd kiadásának támo-
gatása, illetve egy olyan táncos, élõzenés rendezvény szervezése,
ahol mindenki jól és felszabadultan szórakozhat.

Mivel a fellépõ zenészek ingyen vállalták az estét, így olyan
belépõdíjat kérhettünk a Régiposta zenekar támogatására, amely
meg sem közelítette az ilyenkor szokásos árakat. Minimális profit
mellett arra törekedtünk, hogy egy hangulatos estét töltsünk együtt
a közönséggel. Érkeztek is vendégeink Kecskemétrõl,
Kiskunfélegyházáról és természetesen Lakitelekrõl is.

Vendégül láthattunk egy Lakitelekrõl elszármazott hölgyet,
Lipóczki Szilviát, aki musical-részleteket énekelt, fellépett a
Kösöntyû Néptáncegyüttes jónéhány tagja is, akik vidám és fer-
geteges táncukkal megalapozták a bál hangulatát. Az én
zenekarom, a Fõnix bulizenekar játszott az este folyamán,
kiegészülve Németh Csaba dobossal, aki már az Örömkoncerten
is velünk muzsikált. Természetesen a Régiposta is játszott
néhány dalt a bálon, hogy ezzel is megörvendeztesse a
vendégeket és ízelítõt adjon a muzsikájából. Köszönjük a
zenészeknek a munkát!

A bál szervezõinek válláról nagy terhet vett le Hajdú István, aki
vállalta a vacsora elkészítését. Párom és a kolléganõi pedig
sokat segítettek a fõzésben és a terítésben is.

Klárik Adrinak köszönhetjük azokat a virágokat, amelyekkel
érkezéskor a hölgyeket fogadhattuk és az asztalokat díszíthettük.
Felföldi Zoltán polgármester úr ajánlotta fel azokat a nedûket,
amelyekkel koccinthattunk az érkezõk egészségére. Madari
Andor alpolgármester úr a burgonyát ajánlotta fel a rendezvény
vacsorájához. Ezúton is köszönjük a segítségüket!

Köszönjük Kordik Edinának a táncverseny ajándékaiért; Olar
Mirceának a gravírozást!

Külön köszönet Kökény Imrének és felségének Icukának,
akik a váratlan csatornarendszer hibáját elhárították és így fel-
szabadultan bálozhatott mindenki.

Ezt a bált minden évben meg szeretnénk rendezni, remélem,
hogy jövõre még többen leszünk, és olyan jól tudjuk érezni
magunkat, mint a 10-15 évvel ezelõtti mûvházas bálakban.             

Belicza András

Fehérvirágú „tollas“ szegfû

Ritka esemény, ha egy utcát, esetleg
teret olyan növényrõl neveznek el, amelyik
ott is él.  Még ritkább ha ez a szép mezei
virág védett, s talán még ennél is ritkábban
fordul elõ, ha  bennszülött  fajról van szó.
Bennszülött, mert csak a Kárpát-medencé-
ben fordul elõ, ott is a mészkõsziklai
növénytársulások, de fõleg a Duna-Tisza
köze homokpusztai gyepeinek növénye. Nálunk, Tõserdõn
a Szegfû téren még élnek virágzó példányai.

A kései szegfû (Dianthus serotinus), ez a szerényen
megbúvó kis növény a tér és a hozzá kapcsolódó utca
névadója. A nem egészen ötven éve még, e szélfútta
buckavidékre általánosan jellemzõ homoki gyepek utolsó
lakója, hírmondója. Egykor volt társai a naprózsa, a magyar
csenkesz, a „bús árvalányhaj és kék virága a sza-
márkenyérnek“ már kipusztultak e területrõl. Csak a kései
szegfû maradt múltidézõ tanúként. Nevét virágzási idejérõl
kapta. Bár elsõ nyíló virágai már nyár derekára megjelen-
nek, legszebb virágzása nyár végére, õsz elejére –  rokon-
aihoz képest késõbbi hónapokra –  tehetõ.

Az enyhén meszes homoki gyeptakaró kedves virága. 20-
50 cm magasra növõ, bokorszerûen terjedõ, évelõ növény.
Vaskos gyöktörzsébõl számos ezüstös, kékesszürke meddõ
és kevés virágos szárat hajt. A karcsú hajtásokon ülõ virága
hófehér, de ritkán rózsaszín változatait is megpillanthatjuk.
Ez utóbbi vélhetõen e faj és rózsaszín virágú rokonának a
tartós szegfûnek keresztezõdött példánya. Szirmai
hosszúak, rojtos élben végzõdnek, s a szegfûfélék ezen
csoportja, errõl kapta „tollas“ (Plumarius) elnevezését. A
kerti és vad szegfûkhöz hasonlóan kellemes illatú virág.

Mivel e faj világállománya csak néhány ezer tõre tehetõ,
így a kései szegfû is szerepel a kipusztulással fenyegetett
európai fajok listáján (Corine Biotopes Program). A hazai
védett és fokozottan védett, veszélyeztetett növény- és állat-
fajokat ismertetõ Vörös Könyv is listájára vette a kései
szegfût. Természetvédelmi értéke 2.000 Ft szálanként. 

Tavaly még hozott virágot a Szegfû téren, de vesztére itt is
megjelent a mindent felfaló fûkasza, s az ismétlõdõ kaszálás
végleg megpecsételheti e szép vadvirág sorsát. Közös
egyeztetéssel megállítható pusztítás.  Az áttelelt, földön
fekvõ szárak most is láthatók, s a szegfûtövek segítségével
kijelölhetõ a kaszálható és kímélendõ terület. 

Szívesen állunk rendelkezésükre!               Lisztes János

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT  HÍREI

Meghívó!
2011. április 12-én kedden  17 órakor a Mûvelõdési Ház belsõ klubtermében

Szél Zoltán adóügyi fõmunkatárs
tart tájékoztatót a 2011. évben  fizetendõ adókról, mértékükrõl, ütemezésükrõl,

egyéb tudnivalókról.

Felhívás: akinek adományozásra felajánlható, mûködõképes háztartási gépe, kerékpár-
ja, bútora, stb.  van, kérem jelezze azt ügyfélfogadási idõben személyesen, telefonon, vagy
e-mailben: csaladsegito@lakitelek.hu;  tel.: 449-011.

Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ:   8-12 óráig
Kedd:       13-17 óráig
Szerda: 8-12 óráig
Csütörtök:  8-12 óráig

Felhívás: kérem a vállalkozókat, munkaadókat, munkáltatókat hogy a Családsegítõ
Szolgálatot is értesítsék az esetleges munkavállalási lehetõségrõl – így a helyi
munkaerõ közvetítésében is segítséget nyújthatnánk.
Munkáltatói kedvezmények!
Javasoljuk a munkáltatóknak, hogy minden esetben jelezzék felénk és/vagy a Munkaügyi
Kirendeltség felé foglalkoztatási szándékukat ELÕRE! Még abban az esetben is, amikor
ismerik a leendõ alkalmazottat és nem kérnek toborzást. A Családsegítõ Szolgálat a
Kirendeltséggel szoros együttmûködésben pontos információt tud nyújtani, hogy reg-
isztrált álláskeresõként nyilvántartásban áll-e az illetõ személy, s adott esetben milyen
foglalkoztatási kedvezményt lehetne érvényesíteni (pl.: Start kártyák – amely kapcsán a
munkáltató semmilyen elkötelezettséget, továbbfoglalkoztatást nem vállal a járulékked-
vezmény igénybevétele után. Minden támogatás, kedvezmény csak abban az esetben
vehetõ igénybe, ha a munkáltató bejelenti a munkaügyi kirendeltséghez a
munkaerõigényét a foglalkoztatás megkezdése ELÕTT, ezután a kirendeltség megvizs-
gálja az adott álláskeresõ alkalmazása esetén valamilyen foglalkoztatási könnyítettség
jöhet-e szóba, majd kiadja a szükséges igazolásokat, az illetõ kiváltja a kártyát és/vagy a
munkáltató benyújtja támogatás iránti kérelmét és csak ezek után kötõdhet a munka-
szerzõdés. Más sorrend esetén nem hívható le foglalkoztatási támogatás/kedvezmény).

Felhívás: a megalakulóban lévõ Máltai Szeretetszolgálat Lakiteleki csoportjába lehet jelent-
kezni a családsegítõ szolgálatnál, ill. Faragó Józsefné telefonszámán 06-30-6250853.

Hasznos tudnivaló: az aktív korúak ellátásában a rendszeres szociális segély (RSZS)
megállapításának, folyósításának, megszüntetésének feltételei 2011-ben nem változtak. A
rendszeres szociális segélyre jogosult személy álláskeresõként továbbra is nyilvántartásba
vetetheti magát (ez nem feltétele a segély folyósításának) és álláskeresõként részt vehet a
hosszabb idejû közfoglalkoztatásban, ill. az országos közfoglalkoztatási programban abban
az esetben, ha a kirendeltség, mint álláskeresõt kiközvetíti.                            Tóth Sándor

„Kezet csak megfogni szabad... Elveszíteni
vétek... Ellökni átok... Egymásba simuló
kezek tartják össze az Eget s a Világot.“ 

Az érzelmi érettségnek hat fontos
ismérve van:
1. Elfogadjuk önmagunkat;
2. Elfogadjuk embertársainkat;
3. Megõrizzük humorérzékünket;
4. Becsüljük az apró örömöket;
5. Élvezzük a mindenkori jelent;
6. Szeretünk dolgozni.

„A lélek sugárzása széppé varázsolja az
embert. Az ember szépsége összhangot
teremt a házban. Az otthon összhangja
rendet teremt a hazában.  S ha az ország-
ban rend honol, béke köszönt a világra.“

„Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb,
mint másokon. Ha sikerül helyesen
ítélkezned saját magad fölött, az annak
a jele, hogy valódi bölcs vagy.“

„Ahhoz hogy bajnok légy, akkor is
hinned kell saját magadban, amikor
senki sem hisz benned.“
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Tanácsok ingatlan eladáshoz és ingatlan vásárláshoz

Mire kell építési engedélyt kérni és 
mire nem?

Sokan tanácstalanok amiatt, hogy vajon a családi házuk-
ban vagy telkükön felmerülõ kisebb-nagyobb átalakítások,
építkezések engedélykötelesek-e vagy sem.

A 2008. január 1-je óta hatályos jogszabály három
kategóriát határozott meg, így az engedélyhez kötött és az
engedélyhez nem kötött tevékenységek mellé csatlakozott
a bejelentéshez kötött építési munkák típusa.

A bejelentési kötelezettség valójában egy egyszerûsített
engedélyezési eljárás. Ennek során a tervdokumentációt el
kell készíteni építész (és ha szükséges statikus, épület-
gépész) közremûködésével, majd formadossziéban be kell
adni az építésügyi hatósághoz. Az engedélyt nem kell meg-
várni, a kivitelezés a tervek alapján máris megkezdhetõ.

Melyik építési munka engedélyköteles, melyik nem?
A rendelet 1. számú melléklete sorolja fel, hogy melyik

építési munka melyik kategóriába tartozik. A felsorolás
hosszú és bonyolult, ezért mi most néhány tipikus építési
munkát gyûjtöttünk össze, amelyek egy átlagos családi
házban, telken elõfordulhatnak.

Általánosságban elmondható, hogy a lakóépület építése,
bõvítése, tartószerkezeteit (alapok, teherhordó falak, pil-
lérek, födémek, tetõszerkezet) is érintõ átalakítása mindig
építési engedély köteles. Bejelentés kötelesek a kisebb
átalakítások és a melléképület építése. Bejelentés és
engedély nélkül építhetõk a kerti építmények (lugas, ját-
szótér, kemence, kisebb tó, medence) és a kerítés.
Homlokzat-felújítás (hõszigetelés, színezés, méretmó-
dosítással nem járó nyílászáró csere) és a kisebb belsõ
átalakítások szintén engedély nélkül végezhetõk.

Milyen elõírások alapján építkezhetünk?
Az építésügyi eljárásokban elõírt követelmények több-

ségét az OTÉK (az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet)
határozza meg. Az országos rendelet sokszor csak
keretkövetelményeket ad meg, ezért figyelnünk kell az
önkormányzatok helyi rendeleteire, szabályozási terveire.
Ezek elvileg nem lehetnek szigorúbbak az országos ren-
deletnél. Az önkormányzatoknak 10 évente kötelezõ helyi
építési szabályzatot (HÉSZ) alkotniuk, amelyeket 5 évente
felül kell vizsgálniuk. Javasolt a rendeletek tanulmányozása
akkor is, ha nem engedélyköteles létesítményt építünk,
ugyanis az elõírások ezekre is vonatkoznak.

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

Elkezdõdött!
A versenykiírás szerint március 5-én elkezdõdött a

megyei II. osztályú csapatok számára a tavaszi sze-
zon. Az idõjárás azonban több helyen  –  így Harka-
kötönyben is  –  közbeszólt, ezért elmaradt csapatunk
tavaszi nyitómérkõzése. A két egyesület  –a szövetség
jóváhagyásával  –  a mérkõzés lejátszására március
15-i idõpontban állapodott meg. Mivel ez keddre esett,
ezért a március 13-ára, vasárnapra kiírt Kecel elleni
hazai mérkõzésünket elõrehoztuk szombatra. 

17. forduló (márc. 12.) LTE  –  Kecel   4-1  (2-0)
Lakitelek: Terjéki   –   Kalics, Kovács, Tóth (Barcsa
J. 83. p.), Seres (Vankó 83. p.)  –   Subicz (Tánczos
80. p.), Kótai (Kiss 65. p.), Gazdag, Lángos (Verebélyi
63. p.)   –  Polyák, Gyõri. 
Gólszerzõink: Orcsik (öngól 34. p.), Gyõri (39. p.),
Polyák (74. p.), Kalics (84. p.).

Akár annyival is elintézhetnénk a mérkõzés össze-
foglalóját, hogy sima mérkõzés volt, és nem csak az
eredmény miatt. A hazai csapat az elsõ perctõl kezdve
nem hagyott kétséget afelõl, hogy ki a jobb ezen a
napon. Megnyugtató, 2-0-ás elõnnyel zártuk az I.
félidõt. A második játékrészben is a hazaiak akarata
érvényesült, de a nézõtéren többen úgy érezték, hogy
nagyon kellene egy harmadik gól, mert ha az ellenfél
talál egyet, akkor könnyen baj lehet. És majdnem
nekik lett igazuk! A rutinos Fontot teljesen tisztán
találta egy beadás a kapu elõtt, aki zavartalanul fejel-
hette be szépítõ góljukat. A mieink azonban ismét
nagyobb sebességre kapcsoltak, és újabb két góllal
beállították a végeredményt.

Ifi: 0-3

16. forduló (márc. 15.)  Harkakötöny –  LTE    1-3  (1-0)
Lakitelek: Terjéki   – Tóth, Kovács, Verebélyi, Seres
– Kótai (Kiss 77. p.), Kalics, Gazdag, Subicz (Tánczos
91. p.)   – Polyák, Gyõri.
Gólszerzõink: Kótai (64. p.), Verebélyi (82. p.), Gyõri (92. p.).
Sárga lapok: Seres (6. p.), Verebélyi (67. p.), Gyõri (69. p.).
Kiállítva: Kalics (92. p.)

Nem illik, és nem is szoktam a játékvezetõvel fog-
lalkozni, de ami ezen a mérkõzésen történt, az fino-
man szólva is felháborító! Patyi Zoltán ezen a napon
ritkán fújt úgy a sípjába, hogy az vagy derültséget,
vagy felháborodást ne váltott volna ki. Csak néhány
példa áldásos tevékenységébõl: Seres a 6. percben
szó szerint a semmiért kapott sárgát, amit a mérkõzés
végén azzal indokolt, hogy „így akarta megfogni a
mérkõzést“. A 10. perc táján az ellenfél 16-osának
oldalvonalánál a befelé cselezõ Polyákba akkorát rúg-
tak, hogy az esettõl 70 m-re állók is hallották a csat-
tanást. A hazai védõk felállították a sorfalat, mire a
„spori“ közölte, hogy majd õ eldönti, merre lesz
szabadrúgás. Szerinte kifelé...  A mérkõzés közben
többször megfenyegette a vendégcsapat tagjait, hogy
bármit mondanak, rögtön sárga lappal bünteti. A 44.
percben mintegy 30 méterre a kapunktól szabályta-
lankodtak a hazaiak. A játékvezetõ lefújta az esetet,
majd sárga lapot adott az egyik reklamáló hazai
játékosnak. Ezt követõen szabadrúgást ítélt a hazai!
csapat javára. A jól eltalált lövésbe még Kovács
beleért fejjel, így a labda védhetetlenül vágódott a léc
alá. A reklamáló Kalics is sárgát kapott. A második
félidõben sem adták fe a vesztésre álló vendégek, és
a 64. perc-ben Kótai egyenlített, majd a 82. percben
Verebélyi megszerezte a vezetést. Óriási harc folyt a
pályán, a mieink az eredmény megtartásáért, a haza-

iak az egyenlítésért küzdöttek. A 90. percben a
játékvezetõ jelezte, hogy 3 percet hosszabbít. Két per-
ccel késõbb túl lassúnak találta, ahogy a sérült Subicz
elhagyja a pályát, ezért jelezte a bíró, hogy újabb 5
perc hosszabbítás következik. Alig került azonban a
labda játékba, Gyõri belõtte harmadik gólunkat, mire a
játékvezetõ lefújta a mérkõzést, elõtte azonban még
Kalicsot kiállította, mert szerinte õt súlyosan
megsértette a játékos.  A mérkõzésnek vége lett
ugyan, de az eseményeknek még nem. A pályáról lev-
onuló játékosainkat a hazai szurkolók szidalmazták,
sõt Tánczos Tamást az egyik nézõ lefejelte, így õ
vérzõ fejjel ment be az öltözõbe. „Természetesen“ a
játékvezetõ mindebbõl semmit nem vett észre!

A Fegyelmi Bizottság Kalics Józsefet egy
mérkõzésre tiltotta el a bajnoki szerepléstõl.

Ezek után az Egyesület vezetése úgy döntött, hogy
kéri a Játékvezetõi Bizottságtól  Patyi József szerepel-
tetésének mellõzését az LTE további mérkõzésein.

Ifi: 1-2

18. forduló (március 19.) Városföld  –   LTE   0-1   (0-
0)
Lakitelek: Terjéki   – Tóth (Tamásy), Kovács, Vere-
bélyi, Seres   – Kiss, Polyák, Gazdag , Subicz   –
Kótai (Tánczos), Gyõri.
Gól: Gyõri (52. p.)

Mivel március 19-e munkanap volt, ezért a mérkõzést
eredetileg vasárnapra írta ki a Versenybizottság, azon-
ban a pályaválasztó kérésére hozzájárultunk a szom-
bati rendezéshez. Nagyvonalúságunkat azzal
„hálálták“ meg, hogy az egyébként valóban nagyon
szépen karbantartott pályájukat kímélendõ, a
mérkõzés helyszínéül egy, a szántóföld közepén meg-
maradt régi pályát választottak. A pálya talajával nem
is lett volna gond, annál inkább a körülményekkel. E
létesítmény a központi pályától, és így az öltözõtõl
mintegy másfél-két kilométerre volt. Az, hogy a szán-
tóföld közepén helyezkedik el, nem poénkodás, hiszen
megközelítésére csak a búzavetésen keresztül volt
lehetõség, bokáig süllyedve a sárba. Fedett kispad
hiányában a cserejátékosok bõrig áztak, csontig fáz-
tak a viharos széllel érkezõ esõben és 3 fokos
hõmérsékletben. A mérkõzés után vizesen, sarasan
voltak kénytelenek beülni az autókba, hogy az
öltözõbe jussanak. Hozzáteszem, hogy a hazai
játékosoik ugyanezeket a körülményeket „élvezhet-
ték“. Csak azt nem tudom, hogy akkor kinek, kiknek
van fenntartva a központi „díszpark“?

Pedig ez a két csapat megérdemelte volna a jobb
körülményeket, mert a külsõségekkel mit sem
törõdve, remek mérkõzést produkáltak. Különösen a
vendégcsapat játszott igazán jól. Ezen a napon nem
volt gyenge pont az együttesben, és ha a helyzetein-
ket jobban kihasználjuk, nagyobb arányú is lehetett
volna a vendéggyõzelem. Csak gratulálni lehet a fiúk-
nak, ahhoz pedig különösen, hogy az eddigi három
mérkõzés mérlege: 3 gyõzelem, 9 pont, 8-2-es
gólkülönbség!

Ifi:  2-1
A csapat további programjában az elõzõ számban

közöltekhez képest az alábbi változás van:
23. forduló: Jakabszállás –  LTE    2011. 04. 23.

(szombat) 17:00 óra (a hazai csapat kérésére)

Serdülõ csapatunk tavaszi versenysorozata az
április 2-3-i hétvégén indul, a pontos menetrend a
március 24-i ligaértekezleten alakul ki.

Sporthírek – szerkeszti: Anka Balázs–

IDEJE LENNE MÁR  

A Gyurcsányi zavaros víz után ideje lenne már 
tiszta vizet önteni a poharakba, de nem lehet.

A vörös iszap mindent betemetett, megfertõzött, 
ami az útjába került és máig is fertõz.

Por alakban, cseppfolyós állapotban, széllel, 
vízzel, levegõvel terjed, de leginkább 

az emberek terjesztik.  A  bacilusgazdák. 
Általuk már Brüsszelt, Strassburgot is elérte, sõt

a legfõbb bacilusgazda már az USA-ba is átrepítette.
Lassan már ránk rozsdásodik a NATO jelvény, 
ránk fakul az UNIOS zászló, de mi még mindig 
nyakig ülünk a vörös mocsárban, amit az eszme 

hû követõi átmentettek a XXI. századba.
Gyurcsány elvtárs néha felemeli fejét a habokból 
és akkor iszonyatos nagy marhaságokat mond.

Legutóbb azt, õ megmenti a köztársaságot.
Szerintem tõle kellene megmenteni Magyarországot!

Mert ha õ mégegyszer szóhoz jut, nemcsak  a
köztársaságnak, hanem Magyarországnak is vége...

Kecskés Sándor
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Házi Ötletek, praktikák...
A hangyák nem szeretik az uborkát,

tegyetek uborka héját a hangyaboly köré 
Ha áttetszõ jégkockát akarsz? Akkor

elõzõleg forrald fel a vizet! 
A tükör gyönyörû lesz ha festékhígítóval

tisztítod!
A fehérnemû nem elég fehér? Áztasd

10 percig egy szelet citrommal – meleg
vízben! 

Hajad nem elég fényes? Tegyél egy
kávéskanál ecetet, a végén azzal öblítsd le! 

Hogy a citrom kiadja a az összes levét,
áztasd egy órát meleg vízben és csak
utána csavard. 

Hogy ne legyen a káposztafõzéstõl
kellemetlen szag, tegyél egy szelet ke-
nyeret a káposzta tetejére, (egy kis zacs-
kóban, hogy a morzsák ne kerüljenek a
káposzta közé) 

Hogy a krumpli elõbb fõjön meg,
hámozd meg, csak az egyik oldalát 

Távol tartani egeret, és patkányt, hintsd
meg fekete bors porral a területet ahol
tanyáznak. Elmennek másfelé. 

Elfelejtett szavak

Már elfelejtett szó a köszönöm,
Pillanatnyi idõ egy kis öröm.
A mosoly csak villanásnyi
Nincs rá ok megformázni,
Ölelni, érezni, sajnálni.

Hová bújt a szó; szeretlek…
Mi jár nõnek, férfinak, gyereknek.
A mosoly csak villanásnyi
Nincs rá ok megformázni.

Elfelejtett érzés, a szó szerelem,
Volt valaha neked, s volt velem,
A mosoly csak villanásnyi.

S bár gondolatban eltemettelek,
Falaim emlékeiddel teltek meg,
Megfakult kép mesél lelkemnek,
Régidõkben mennyire szerettelek
Ölelni, érezni, sajnálni.       Sancho

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A  Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja  2011. évre meghirdeti a Szakkép-
zettséggel rendelkezõ pályakezdõ álláskere-
sõk munkatapasztalat-szerzésének támogatását 

A támogatás célja: Bács-Kiskun megyében a
szakképzettséggel rendelkezõ pályakezdõ
álláskeresõk foglalkoztatásához támogatás nyúj-
tása, annak érdekében, hogy a szakkép-
zettséggel rendelkezõ pályakezdõ álláskeresõk
munkába helyezési esélyei növekedjenek. 

A támogatás azon munkaadó részére állapít-
ható meg, aki pályakezdõ álláskeresõ legalább
négy órás munkaviszony keretében történõ,
legkevesebb 365 napig tartó foglalkoztatását biz-
tosítja. A támogatás csak olyan pályakezdõ
álláskeresõ munkatapasztalat szerzéséhez
nyújtható, aki az álláskeresõként történõ nyilván-
tartásba vételtõl számított legalább 90 napig a
munkaügyi központtal együttmûködött. 

A vissza nem térítendõ támogatás 2011.
november 30-ig folyamatos személyesen vagy
postai úton az illetékes munkaügyi kirendeltségére. 

A támogatással kapcsolatban további informá-
ció illetve kérelem nyomtatvány kérhetõ: 

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Tiszakécskei Kirendeltsége
Tiszakécske, Béke u. 116. Tel: 76/540-079,
+36/30/695-1371– Szalkainé Tarcsai Melinda
ügyintézõnél  (tarcsaim@lab.hu)  

MOTOROS INDULÓ
Nagy kövér gáz és miénk a világ !

Nem állják utunkat a zord,
hideg tél hû kiszolgálói,

hófúvás, jégbordák, zúzmarás köd, 
ónos szitálás.

Szikrázó napsütésben indulunk,
sûvítve, dübörögve száguldunk tovább.

Mint kerítések tûnnek el mellettünk
az oszlopok és az útmenti fák, 

szél dagasztja hátunkon a motoros ruhát.
Ember, motor egybeforr.

Minden szívdobbanás a száguldó csodában 
egy gázrobbanás.

Mint fénylõ lövedék, úgy tûnik elõ a semmibõl
és vész el az országút szürkeségében. 

De jól vigyázz! mert a sebesség mámora
beszûkíti a tudatod, 

elvész a jármû felett az uralmad 
és nem találod meg 

visszafelé az utat.  Kecskés Sándor

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány pályázati lehetõ-
séget biztosít a Dél-Alföldi régióban
mûködõ vállalkozások fejlesztésének
támogatására, beruházási és forgó-
eszköz hitelek igénybevételére.

Olyan vállalkozók vagy vállalkozást indí-
tani szándékozók jelentkezését várjuk,
akik az alábbi célokra keresnek
megoldást:
w vállalkozási tevékenység végzésére
szolgáló ingatlan beruházás (vásárlás,
építés, átalakítás)
w a vállalkozási tevékenység végzésé-
hez szükséges használt és új gépek,
berendezések, felszerelések, jármûvek
beszerzése

w forgóeszközök vásárlása (pl. áru-
készlet) max. 7 millió Ft-ig

A folyósított hitel általános jellemzõi:
w 500ezer és 50millió Ft közötti folyósí-
tott összeg
w 6-8 %-os kamat
w 20 % önrész szükséges
w kezdõ vállalkozásoknak is!
w ingyenes hitel elõminõsítéssel
w akár 15 éves futamidõvel
w akár 2 év türelmi idõ után is törleszthetõ
w elõtörleszthetõ

A hitel igénybevételéhez pályázat
benyújtása szükséges, melynek tartal-
maznia kell az elõírt dokumentumokat és
az üzleti tervet. Minden beérkezett

pályázatot elõminõsítünk és csak a
megfelelõen elõkészített pályázatokat
fogadjuk be.

Bõvebb információ a Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány honlapján érhetõ
el a www.bacs-lea.hu címen a Hitelek
menüpont alatt. A beadott pályázatok
elbírálásának átfutási ideje maximum 30
nap, a hitel folyósítása pedig 1 héten
belül megtörténik.

A vállalkozók jelentkezését
Mogyorós Csaba minõsített tanács-
adónk várja az iroda@ecotrend.hu
címen vagy a 0620/987-5969-es telefon-
számon.

Vállalkozók figyelmébe!

33 éves osztálytalálkozó
Köszönjük ezt a szép és élményekkel telt, maradandó estét, közös

beszélgetést Kotvits Jánosné Marika néninek és Lezsák Sándor
elnök úrnak, melyet a  március 19-i osztálytalálkozón együtt élhettünk
meg a két volt nyolcadik osztály találkozóján.

Az „A“ osztályból jelen voltak: Papp Erika, Bagi Göngyi, Nagy
Irén, Polyák Ilona, Ádám Erzsébet, Tari Erzsébet, Tubak Vilmos.
(Molnár Sándor sajnos mégsem tudott eljönni, nagyon sajnáljuk!)

A „B“ osztályból jelen voltak: Bús László, Lángos Erzsébet,
Olajos István, Marton Éva, Szabó András, Tasi Eszter, Tasi Vilmos,
Békési Erzsébet. (Sajnos Tóth Marianna sem tudott mégsem eljönni.) 

Mindenki nagyon jól érezte magát! 
Két esztendõ múlva, 2013-ra megígértük, hogy találkozunk a 35.

évfordulón!  Reméljük, akkor még többen eljönnek, hogy egy kis idõt
együtt töltsünk az egykori osztálytársakkal, s még többen idézhetjük
fel a diákévek feledhetetlen eseményeit. 

Köszönjük a finom vacsorát és a remek kiszolgálást az Autóscsárda
dolgozóinak, s Fekete Attilának a zenét és a csodálatos hangját.

Két év múlva, a viszontlátás reményével: László Gézáné Békési Erzsébet

Ha bárkinek munkaügyi kérdése,
problémája van, keresse a 

munkaügyi központot!
Gyors, pontos és szakszerû segítséget kap!
Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. január 01.
napjától szervezetünk a Békés Megyei
Kormányhivatal felügyelete alatt mûködik. 
Ebbõl kifolyólag minden egyes megjelenõ
sajtó kiadványt elõzetesen engedélyeztet-
nünk kell, de a megjelent cikkeket is meg
kell küldeni az újság ezen oldalának máso-
latával.
Tisztelettel kérem Önöket, továbbra is
legyenek szívesek megjelentetni lehetõség
szerint az általunk küldött anyagokat – de

csak abban az esetben, ha tudnak számunkra
a kiadvány azon számából egy példányt
postai címünkre küldeni. 
Amennyiben erre nincs lehetõségük –
kérem, jelezzék felém, mert ez esetben más
megoldást kell keresnem, hogy hozzájussak
a körzet összes helyi újságjához, önkor-
mányzati kiadványához. 
Köszönettel: 

Terjéki Zsuzsanna 
kirendeltségvezetõ

Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Tiszakécskei

Kirendeltsége 
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel: 76/540-079, 30/695-1371
e-mail: terjekizs@lab.hu

Április 23-án, 
nagyszombaton nyit

a KEREKDOMBI
Termálfürdõ és

Kemping
– változatlan formában.

Szeretettel várjuk
vendégeinket!

Tel.: 76/441-568; 440-069
e-mail: kerekdomb@t-online.hu

A húsvéti asztalok „kellékei“:
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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

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

Sziasztok, spanyolos fiatalok!
Nevem Undi Beáta (Beatriz Undi). 15 évet töltöttem Spanyol.ország-
ban. Jelenleg Kecskeméten élek, és szeretnék korrepetálást tartani
spanyol nyelvbõl annak, aki szükségét érzi. Podemos hablar de
todo y practicar lo que necesitáis. Hívjatok, vagy üzenjetek
0036/20/522-52-60-as számon     Saludos Beatriz

Idõs emberek gondozását, ápolását vállalnám, szociális gondozói és ápolói
végzettséggel,   kórházi munkatapasztalattal. Telefonszám: 06-30-382-05-65

A LEVENDULA

élelmiszer-és vegyi áru
kiskereskedés 

ÁPRILISI KÍNÁLATA:

Tide absolute mosópor 4kg:            1799.-
Dreft folyékony mosószer 1.5l:         1049.-
Coccolino öblítõ 2l több illatban:         799.-
Domestos 750ml:                              415.-
Calgonit finish mosogatótabletta 120db-os
EXTRA ÁRON!                2599.- (21.-Ft/db)
Lenor öblítõ 5l-es 2 féle illat:            2150.-
Palmolive sampon több féle:              310.-

Borotvahabok, borotvagélek, after shave-k,
borotvapengék a legjobb áron!!!

Gyantapatronok, gyantalehúzó
csíkok, szõrtelenítõkrémek

kaphatók! 

Élelmiszer kínálatunk:

Étolaj Vénusz 1l:                              499.-
Étolaj Iskon    1l:                              429.-
Tchibo Family 250gr:                        399.-
Kockacukor sweet 500gr:                 179.-
Gyermelyi tészták 299 Ft-tól!!
Gabonapelyhek több ízben:      299 Ft-tól!!

Áruválasztékunk bõvült mûanyag ter-
mékekkel! Ételhordók, tálcák, tálak,
cumisüvegek, mûanyag poharak és egyéb
konyhai kiegészítõk is megtalálhatók!

Készülünk a Húsvétra!!!!

Locsolókölni, húsvéti
szalvéták, húsvéti

tojások, tojásfesték...
NÁLUNK MINDENT

MEGTALÁL!!!!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a
Széchenyi krt. 57. szám alatt!

Hétfõtõl-péntekig:   8-18 óráig
Szombaton:             8-12 óráig
Vasárnap:                8-10 óráig

Ebédidõ: 12-14 óráig!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk!

Orosznyelv tanítás a könyvtárban
Megfelelõ létszámú érdeklõdés esetén OROSZNYELV tanítását vállalom.
Horváth Tibor vagyok, orosz-testnevelés szakos tanár. Diplomámat 1978-
ban szereztem nappali tagozaton Szegeden.
A tanfolyam elõreláthatólag április 19-én (kedden) kezdõdne, heti 1 alka-
lommal. Alkalmanként 17 órától 18.45 -ig (15 perc szünettel).
A tanfolyam díja: 1.000 -Ft, azaz óránként 500,-Ft.
Jelentkezni lehet április 9-ig a 448-957-es telefonszámon, vagy személye-
sen a Könyvtárban. Horváth Tibor

Lakitelek frekventált részén, 110 m2, 2 szoba,
konyha, étkezõ, nappali, fürdõszoba külön wc-s
családi ház, gáz központi fûtéssel, karbantartott
állapotban, 1280 m2-es telken, 35m2 pince és 40
nm melléképülettel, teljes közmûvekkel eladó.
Ugyanitt eladó: 1-1 db:új Grundig kis képernyõs
televízió, új Schwinn Csepel hajlított vázas
kerékpár, nõi kerékpár (használt), 6 rekeszes
mélyhûtõszekrény, 120 l -es hûtõszekrény, gyümölcs-
centrifuga, férfi bélelt barna bõrdzseki, ágynemû-
tartós heverõ, dohányzóasztal, három karos kró-
mozott csillár, 4 db kisméretû fotel, 2 db nagy-
méretû fotel, 2 db közepes méretû szõnyeg.
Érdeklõdni: 76/327-508 - s telefonszámon lehet.

ÖSSZEVONT AKVIZÍCIÓS ÜGYNÖKI HIRDETÉS MINTA

Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévõ cégcso-
portja, a QUAESTOR CSOPORT megtakarítási és/vagy

utaztatási termékei értékesítési lehetõségét kínálja fel akvizíciós
rendszerének keretein belül Lakitelek és vonzáskörzetében.

Amit nyújtunk:
w széleskörû és versenyképes termékpaletta 
w jelentõs bevételi lehetõség
w 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat 
w elismert márkanév 
w rendszeres oktatás és help desk 

Amit elvárunk:
w meglévõ ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer
w alapszintû pénz- és tõkepiaci ismeretek (megtakarítási termékek esetén)
w számlaképesség 
w tevékenység: értékpapír- és árutõzsdei tevékenység: 

6612 (megtakarítási termékek esetében)
w erkölcsi bizonyítvány 
w minimum középfokú végzettség 

A jelentkezéseket az alábbi elérhetõségeken várjuk:

telefonszám: +36 76 416-504
e-mail: zsuzsanna.takacs@quaestor.hu

Családi ház albérletbe kiadó. Érd.:
06-30/480-02-57

Eladó új étkezõasztal 6 székkel, 10
db gyári új radiátor, valamint új sarok
fürdõkád. Tel.: 06-20/94-09-571

Lakiteleken családi ház – nyári konyhával,
garázzsal, részben parkosított kerttel –
ELADÓ (óvoda, iskola, bolt, posta, orvosi
rendelõ a közelben). Iá: 9,3M Ft Tel: 06-20-
561-45-24

Lakitelek központjában külsõportás
házrész eladó. 2 szoba, elõszoba,
kamrás. Víz az udvarban. Ir.ár: 2,5 M
Ft. Érd.: 06-20/44-44-540

Nadrágszárfelvarrást és füg-
gönyszegést vállalok. (ERÁZS) 06-
76/449-326.

Belterületen 530 négyszögöl telek
eladó v. kiadó. (Gyümölcsfákkal,
faházzal, fúrott kúttal.) Érd.: 06-
20/543-36-25.



LAKITELEKI    ÚJSÁG

NA NE.. .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „A DRÁGAKÕ A STABIL ÉRTÉK MINDEN VALUTÁBA’.“ 
Masszázsutalványt nyert: id. Madari Istvánné. Az 1.500 forintos TUPPERVARE
utalványt nyerte: Faragó Jánosné. Selyemakácfát nyert: Kulcsár Istvánné,
Vujovich Ferenc. A vacsorát nyerte: Kelemen Gyuláné, melyet az általa válasz-
tott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõ-
fizetést nyert: Zsibrita Éva, Papp Gabriella, Kovács Imre. (Õket regisztráljuk!)
Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kos-
suth 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 március

Jövõre 2012... Jön a világvége!... Aki
túl akarja élni, jöjjön Magyarország-
ra.... Mi 30 évvel le vagyunk maradva!!

20 évvel ezelõtt arra vágytam, hogy
keressek 60.000 forintot havonta és
legyen egy 1986-os évjáratú Golfom.
Mára mindez teljesült...

Ahhoz, hogy megházasodj, elég
néhány szót motyognod a templom-
ban. Ahhoz, hogy elválj, elég ugyanezt
tenned álmodban.

Az alkohol nem oldja meg a prob-
lémákat – bár a tej sem.

A fene se érti ezeket a nyugdíja-
sokat. Mindig panaszkodnak, hogy
milyen nehéz az élet. Közben meg
egyre jobb erõben vannak. Pár éve,
amikor bementek a boltba 1000 forin-
tért vásárolni, alig bírták el a cekkert,
most meg fél kézzel hazaviszik...

Csak tudnám, ki találta ki, hogy a
„selypítek“ ige S betûvel, a „raccsolok“
pedig R betûvel kezdõdjön!...

Ha többféle dolog is elromolhat, biz-
tos, hogy az romlik el közülük, ame-
lyik a legnagyobb kárt okozza.

Az önbizalom az a nyugodt, maga-
biztos érzés, ami pofára esés elõtt
eltölti az embert.

Egy mindenkié, a többi az enyém!

Fiatal az, akinek fogalma sincs róla,
hogy a régi szép idõk az most van.

Az angol ülve gondolkodik, a francia
állva, az amerikai járkálva, a magyar
pedig utána...

Egy szõke nõ hazaér a munkából, és
megdöbbenve látja, hogy kirabolták a
lakását. Azonnal hívja a rendõrséget,
akik megígérik, hogy hamarosan jön-
nek. Nemsokára meg is áll a ház elõtt
egy rendõrautó. Kiszáll belõle egy
rendõr, pórázon vezet egy nyomozó-
kutyát. A szõke nõ áll a kapuban, s a
fejét fogva, zokogni kezd.
– Kiraboltak, mindenemet elvitték,
kihívom a rendõrséget, és erre,
tessék: kit küldenek ide? Egy vakot!
Egyik szõke a másiknak:

– Andi elmondta, hogy te elmesélted
neki a titkot, amire megkértelek, hogy
el ne áruld senkinek!

– Nahát! Pedig megmondtam neki,
hogy ne szóljon neked róla!
– Igen? Akkor el ne áruld neki, hogy
elmondtam, hogy õ elmondta!

A baromfiudvarban fél kilós tojást
tojik az egyik tyúk. Egy riporter
megkérdezi a kiskakast, hogyan
lehetséges ez.
– Családi titok! – mondja az mérge-
sen járkálva... – de egy biztos, hogy
szétverem a strucc pofáját! 

– Képzeld, a szomszédasszonynak
balesete volt, megsérült.
– Hol?
– Az arcán. De szerencsére egy jó
kezû sebész rendbe hozta. Olyan az
arca mint régen.
– Jaj,   szegény!...

– Hogyan tudsz vitába keveredni az
anyósoddal?
–  ???
–  Mondj neki bármit...

Egy kövér székelyasszony magyar-
országi látogatásról két sonkát akar
átcsempészni a határon, és a kocsi-
ülés alá dugja. Kérdi tõle a vámos:
– Van valami elvámolnivalója?
– Van két sonkám.
– Hol?
– Rajtuk ülök...
–  Akkor jó –  nevet a vámos –  tovább-
mehet...

A székely nagyon összeveszik a
feleségével. Olyannyira, hogy a férj
elmegy otthonról. Eltelik egy év, két év,
amikor végre újra megjelenik.
Az asszony kérdõre vonja:
– Hol voltál ennyi ideig, Áron?
– Hol? Hát, kinn...

– Komám, én ki nem állhatom az
Andrást!
– Hát én se...
– Miért, te mennyivel tartozol neki?

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

Szeretném, ha mindent tudna rólam -
mondja az új titkárnõ a fõnöknek. -
Bevallom, nagyon babonás vagyok!
– Cseppet se törõdjön vele! Magának
legfeljebb nem fizetünk tizenharmadik
havi bért!

Egy novemberi hétvégén elmegy a skót a feleségével  egy másik skót szállodájába
pihenni. A árakat figyelve méltatlankodik:
– Amikor a nyáron itt voltunk, csak tíz fontot kellett fizetni egy éjszakára, most pedig
tizenötöt kér. Miért van ez?
– ... A választ a rejtvény poénjában olvashatja...

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z. b.: T, R, M, Z). 13. Lent, kendert törõ.
14. Orrunkkal ér-zékeljük. 15. Newtonméter, röviden. 18. Maszkat lakosa. 17. Kongói
autók jelzése. 18. A stresszelmélet kidolgozója (János). 20. Ameddig. 21. Mezei futó-
madár. 23. Nyelvész, mûfordító, az MTA tagja (Albert, 1844-1924). 24. Én vagyok ...;
Alfonzó emlékezetes filmje. 26. Területet fokozatosan lakottá tesz. 28. Idõmérõ
eszköz alkatrésze. 29. Bátor ...; a Ják nembeli Márton fia, Salamon király híve a 11.
században. 30. Egyetlen palánta. 31. Mérleget beállít. 32. Folyó és város Északnyu-
gat-Oroszországban. 33. Vágóeszköz. 34. A végén csattan! 36. Újság. 37. Angol nõi
becenév. 39. Siklós határai! 40. A Hiúz (Lynx) csillagkép rövidített neve. 41.
Vízoszlopméter (nyomásegység), röviden. 43. Gond, nyûg, Arany János szavával. 45.
Indulatszó. 48. Mértékegységek nevében ezerszerest jelent. 47. Észak-Olasz város
sport-klubja. 49. Jég vízzé válása. 51. Masíroz. 52. Szöveg nélküli dzsesszéneklési
stílus. 53. Sûrû babétel. 55. „... szépen / Fütyöl ez az én madaram!“ (Arany János).
56. Tésztát nyújt. 58. Volna, tájszóval. 59. Göndör. 61. Páros szám! 62. Csillagászati
talppont. 64. E városba küldte az Úr (a cethal gyomrában is utazó) Jónást.

Függ.: 1. Gyõri ... FC; labdarúgóklub. 2. ... Feri; Tímár Péter rendezte film. 3.
Szignáltat. 4. Billentyûs hangszeren játszik, népiesen. 5. Becézett Éliás. 6. Betût;
jelet vés. 7. Csattanója van. 8. Tirana lakosai. 9. Holland autók jelzése. 10. Méhlakás.
11. A pincérek egyike. 12. Büntetés mérséklése. 17. Nagyot üt a hátára. 19. Titkon
figyel. 21. Paszta, kefe, szájvíz stb. a kellékei. 22. Azonos vagy rokon nyelvû
közösség(ek) származása. 24. A csattanó második, befejezõ része (z. b.: V, A,
B, J). 25. Település Csáktornyától nem messze, horvát neve Donji Vidovec. 27.
Fogkrém márkája. 35. Vadpecsenye készül belõle. 38. Kiss Benedek gyermekver-
skötete. 42. Szeres tisztítófolyadék. 43. A Koreai-félsziget harmadik legnagyobb
folyója. 44. Az utolsó gonosz! 48. Honvéd vagy határõr. 48. Egyetlen helyre sem. 50.
Féktelen. 54. Põrekocsi. 57. Fészket épít. 59. Bizony, rövidebben. 60. Rendelkezés,
jogi szövegbeli rövidütéssel. 63. Igen, több szláv nyelven. 64. A Hanság közepe!
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