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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 12. szám December – régi magyar neve: Karácsony hava; 
a székelynaptár szerint:  Álom hava.

„Szép Tündérország támad föl szívemben/ Ilyenkor decemberben. /A szeretetnek csillagára nézek, /Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,...“ Juhász Gyula

Tél van. Fénytelen csönd borul ránk,
hideg és homály... Itt-ott  látszódik még a
tócsa szélén szürkévé mocskolódott hófos-

zlány. Most esõ esik, tegnap havazott... Tudjuk, hogy minden-
nél erõsebb a fagy ereje...  

A házak ablakaiból fény szûrõdik ki. Az emberek behúzód-
nak, bezárkóznak. Csak annyi idõt töltenek a szabadban,
amennyit feltétlenül szükséges. Másoknak lehangoló, én
szeretem a hosszú téli estéket, mert csendesek, békések.
Kellemes odatelepedni a kandalló mellé, vagy kint sétálni a
télesti homályban. Jól esik, ha rövid idõre az arcomba fúj a
frissítõ, karcos északi szél. De most szomorúan gondolok
azokra, akiknek nem adatik meg, hogy meleg otthonba
húzódjanak vissza szeretteik közé...

Szemem keresi, a lelkem érzi a csillagok milliárdjai között
az utat mutató betlehemi csillagot... Mosolygok, mert
eszembe jut, hogy a Kisked milyen szegény körülmények
között talált végül helyet egy istálló mélyében... S mégis
milyen szeretet vette Õt körül! Jöttek a pásztorok, a nap-
keleti bölcsek, hozták az ajándékaikat, s köszöntötték Õt, a
Gyermeket, a Megváltót. Nem volt sem csillogás, sem
pompa;  csak a szeretet. A SZERETET maga.

Advent van, néhány nap múlva karácsony.  Sajnálom
azokat az embereket, akik most is az áruházakat róják,
ajándékokat cipelnek, verejtékezve járják az üzleteket a már
novemberben felállított karácsonyfák füzérektõl hajló, csil-
logó-villogó ágai alatt... Õk már nyûgnek érzik az elejétõl
fogva, s szeretnének már túllenni az „egészen“...

Halk zene szûrõdik ki az ablakon. Odalépek, meglesem,
min munkálkodik a kisunokám. Kezében az olló, nyír,
ragaszt, ajándékot készít a Jézuskának és Anyának,
Apának. Közben énekel, rózsaszínû az izgalomtól az arca.
Nagyot szippantok a mézeskalács illatából, a csodás szeg-
fûszeg és narancsaroma a lakás minden zugát átjárja. A
gyertyaláng imbolyog egyet, mintha örülne a jöttömnek... 

Ismét azokra gondolok, akik egyedül élnek. Õk az örömü-
ket, gondjaikat sem tudják megosztani, nemhogy a bána-
tukat, fájdalmukat. Az ünnepeiket sem... Nekik a karácsonyi
gyertyaláng magányosan pislákol, az öröm könnye helyett
a fájdalom könnyén csillan meg a fénye. Nekik most különö-
sen rossz egyedül. Ha tehetjük, ne hagyjuk magukra õket!

Szent Miklós püspök észrevétlenül csempészte ado-
mányát pártfogoltjaihoz. A környezetünkben hány kisfiú, kis-
lány, felnõtt szorul arra, hogy legyen pártfogója!... Legalább
most, szent karácsony ünnepéhez közeledve legyünk könyö-
rületesek! Aki teheti, lepje meg a szomszédságában levõ
nyomorgó, ünnepelni nem tudó embertársát egy kis apró-
sággal. Szemükbõl kiolvasható a mély lelki fájdalom..., de
kérni nem kérnek... Soha, senkitõl. Bizonyára akad önöknél is
egy-egy jobb ruhadarab, élelem, édesség, játék..., amit nél-

külözni tudnak, amit titokban a kilincsre akaszthatnak,... ami-
tõl az ajándékozott szíve felmelegedhet: õrá is gondolnak!
Meglátják, az ünnepek alatt sokkal nemesebbnek érzik
majd magukat! Ennek bizonyságául egy kis családi történet:

„Gyermekkorom kedves emlékét szeretném megosztani
Önökkel. A házunk mögött lakó szomszéd, Juliska néni
egyedül élõ, magányos néni volt, egyetlen fekete kutyájá-
val beszélgetett csak.  A környékbeli srácok mind féltek tõ-
le, mert fekete kendõje alól mindig morgott, ha a virágos-
kertjébe léptek, vagy ha a kerítésen át „Fickót“ bosszantot-
ták. Soha nem látogatta senki, õ sem járt sehova, nem volt
senkije. Csupán a boltba csoszogott el kora reggelenként,
utána az udvarból szinte ki sem lépett. Mi köszöntünk neki,
olykor fogadta, olykor nem. Egyszer viszont volt alkalmam
arra, hogy kilessem, nem is olyan boszorkány Juliska néni...

December 24-én késõ délután átsurrantam a kerítés nyí-
lásán Juliska néni házához, az ajtókilincsre akasztottam egy
fenyõágat, melyre rákötöztem néhány szaloncukrot, almát,
mézes sütit, és az egyik kisautómat. Visszamásztam ahol
átbújtam, aztán lestem. A néni hamarosan megjelent, fáért
topogott az udvarra. Elõször nem látta, mi fityeg a kilincsén,
de visszafele észrevette az ajándékot. Nézte, nézte, körül-
tekintett, de nem látott senkit. Lehullott a melléhez szorított
néhány fahasáb. Kezeit tétován széttárta, majd karját fel-
emelte, és a kézfejével megtörölgette mindkét szemét. Majd
megsimogatta a  fenyõágat, a melléhez ölelte és betipegett
vele. (Azt észre sem vettem, mikor vitte be a lehullott fahasábokat.)

Egész este nem tudtam a gondolattól szabadulni: Juliska
néni érzõ lelkû... (Bevallom, titokban én is féltem kicsit tõle...)

Reggel a postaládánkban találtam egy kis csomagot – se-
lyempapírba volt valami beburkolva: egy nagyon öreg, fából
faragott ló. (Azóta is õrzöm, az õ kisfiáé volt, késõbb elme-
sélte...) Egyetlen sor volt a papírra írva – göcsörtös írással:
KÖSZÖNÖM. Most én emeltem fel a karomat, hogy a köny-
nyeket kitöröljem a szemembõl. Átintegettem a szomszéd-
ba, mert úgyis tudtam, hogy az ablakból titokban figyel..." 

Bizony az adventi gyertyák fényei messzebbre kell, hogy
világítsanak! Melegének sokkal több szívhez kell eljutnia!
A közelgõ karácsony hangulata csak így lehet teljes!

A legfontosabb a szent ünnepen: mosolyt csalogatni az ar-
cokra az izgatottan készült, vagy titokban vásárolt  ajándé-
kainkkal; a finom vacsorával; a karácsonyfához hívó csen-
gõszóval; az este illatával; a békesség melegével; a gyer-
tyák fényével; a csillagszóró ezerágú csodájával... Ezen a
pár napon  a gondûzõ ragyogás elhessenti a bánatot, ösz-
szekovácsolja a kapcsolatokat, s pénztárcától függetlenül
élvezhetjük a szeretet minden rezdülését, és megalapoz-
zuk jövõnk emlékeit. Ez az a pillanat, amihez nincs recept,
nincs pontos használati leírás, csak egy érzés, melynek át-
nyújtásához csak egy apró lépést kell megtennünk, s a töb-
bi jön magától.  Angyalszárnyon suhanó, halk csodaként...

Szent öröm és békesség csak így töltheti be valamennyi-
ünk otthonát. Áldott, boldog,ünnepet kívánok! Czinege Edit

Áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket;

sikeresebb, boldogabb, élhetõbb
új esztendõt  kívánunk     

valamennyi 
olvasónknak:

a Lakiteleki Újság
munkatársai

ÓÉVBÚCSÚZTATÓRA:
„Ismét egy esztendõ hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. 
Sokan bár örömmel búcsúznak el tõle, 
Azt várják, hogy különb lesz a követõje.
Itt állok magam is, azt óhajtom éppen:
Jobb idõket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezõkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést,
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten 
Boldog Újesztendõt nékünk!”

„Nincs az a betegség, amelyet a
szeretet meg ne gyógyítana.
Nincs az az ajtó, amelyet a szeretet
fel ne nyitna.
Nincs az a szakadék, melyet a
szeretet át ne hidalna.
Sem bûn, amelyet elég szeretettel
ne lehetne jóvátenni.
Nem számít, milyen mélyen gyöke-
rezik a gond. Milyen reménytelenek a
kilátások. Milyen kusza a zûrzavar,
milyen nagy a hiba. A helyesen
értelmezett szeretet mindent megold.
S ha elég erõs benned a szeretet,
te leszel a világ legboldogabb és leg-
erõsebb embere.“

Karácsonyi ima

Szent karácsony, 
áldott – 
hozz békét a világra,
hogy ne legyen a szent éjszakában
se elhagyott, se árva.
Szárítson fel minden könnyet 
a kis Jézus mosolya, 
ne mondhassa a szegény se, 
hogy a sorsa mostoha...

Szeretetrezdülés...



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Palovits Vivien (Csatlós Irén)
Mócza Csenge (Farkas Anikó Gabriella)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

ÁDÁM TIBOR (1942)

HAJNAL PÁL (1918)

GREINER KATALIN (DUDÁS KATALIN)  (1948)

AKÓCSI JÁNOS (1959)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Szilas Gábor és Pop Stella Gabriella

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !

LAKITELEKI    ÚJSÁG december2. oldal

Kedves Betegek!

w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje még  egy jó ideig  az Egészség-
házban, a volt fogorvosi rendelõben fogadja
Önöket az alábbi idõpontokban:
Hétfõn: 1230-1530-ig

A többi nap változatlan:
kedd: 1300 – 1530-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Kalocsa doktor csütörtökönként rendel
délután, 1300-tól 1530 óráig; a többi napon délelõtt.

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
hírportálja!

A z  ü g ye le t es  o r vo s  t e l e f o n s z á m a :

06-20/91-57-063

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):         06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):     06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (po lgárõr) :       06-30/370-04-81 
Tóth Ferenc (közterület-felügyelõ):   06-70/931-78-28

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt.

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: pesko@freemail.hu

START BÓNUSZ KÁRTYA KIVÁLTÁSA
2012. dec. 31-ig 

2004. évi CXXIII. törvény 7/A §-a szerint Start
Bónusz kártya kiváltására jogosult az, aki:

w igénylésének idõpontját közvetlenül
megelõzõen legalább 3 hónapig álláskeresõként
folyamatosan nyilvántartott volt, vagy
w a gyermekgondozási segély (GYES), a gyer-
mekgondozási díj (GYED), a gyermeknevelési
támogatás (GYET), valamint az ÁPOLÁSI DÍJ
folyósításának megszûnését követõ egy éven (365
napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyt létesíteni, vagy 
w a gyermek egyéves korának betöltését köve-
tõen, e gyermek után igénybe vett GYES
folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve,
hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem
áll (tehát „passzív jogon“ van gyesen) feltéve, hogy
nem rendelkezik érvényes Start, Start Plusz vagy
Start Extra kártyával.  
Az álláskeresõknek a NAV (APEH) felkeresése elõtt
ún. „Hatósági Bizonyítvány“-t kell kérni a munka-
ügyi központ kirendeltségén, 3 hónapos regisztrá-
ciójuk igazolásáról. Ezt az igazolást a NAV a kiadást
követõ 3 napig fogadja el – tehát rövid idõn belül a
Kecskemétre való beutazást is ütemezni kell.  
Javasoljuk, hogy azon álláskeresõk, akik nem ren-
delkezik érvényes Start kártyával és december
közepéig elérik a 3 hónapos nyilvántartási idõt – vált-
sák ki az ünnepek elõtt a kártyát – ugyanis ez évben
a két ünnep között 2 munkanap lesz –  egy csütörtök
és egy péntek csupán, amikor korlátozott lehet a
hivatalok ügyfélfogadása.   
START BÓNUSZ kártyával történõ foglalkoztatás
esetében a munkaadót a szociális hozzájárulási
adóból kedvezmény illeti meg: a bruttó munkabér (de
legfeljebb a minimálbér másfélszeresét elérõ
összeg) alapul vételével számított szociális hoz-
zájárulási adóból a foglalkoztatás elsõ évében 27%-
os részkedvezmény. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja

Tiszakécskei Kirendeltség
Terjéki Zsuzsanna kir.vez

INFLUENZA ELLENI OLTÁS

Kedves Betegek!

A háziorvosi rendelõkbe megérkez-
tek az influenza elleni oltások, melyek a rendelési
idõben felvehetõk. 
Az influenza oltás térítésmentes az alábbiak
számára adható: (forrás ÁNTSZ)

Súlyos lefolyású influenzára illetve annak
szövõdményeire fokozottan veszélyeztetett cso-
portok:
– Három évesnél idõsebb, súlyos betegség koc-
kázatának kitett
* krónikus légzõszervi betegségben szenvedõk,
asztmás betegek;
* szív-, érrendszeri betegségben szenvedõk (kivéve
kezelt magas vérnyomás);
* veleszületett vagy betegség/kezelés révén szer-
zett immunhiányos állapot (beleértve HIV-pozitivitás,
daganatos betegség);
* krónikus máj- és vesebetegek;
* anyagcsere-betegség, pl. diabetes, súlyos elhízás;
* korlátozott légzésfunkció,
* várandós nõk a terhességi héttõl függetlenül;
* nõk, akik a gyermekvállalást az influenza szezon
idõszakára tervezik;
* rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intéz-
ményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
– tartós szalicilát-kezelés gyermekek és ser-
dülõk számára
– 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól
függetlenül.

Tehát ha Ön ezen csoportok egyikébe tartozik,
akkor ingyenesen megkaphatja az influenza elleni
szezonális oltást.                          Dr. Rácz Péter

KEDVES LAKITELEKIEK!
Áldott karácsonyi ünnepet; 
sikerekben gazdag, boldog 

új esztendõt kívánunk a
településünk minden lakójának!

a helyi képviselõ-
testület és 

a bizottságok tagjai

A Látássérültek karácsonyi ünnep-
séget tartottak Lakiteleken. A Segítõ
Kezek jóságának köszönjük a szép
ünnepséget! Köszönjük a Vedégek-
nek a sok kedvességet;
s külön a segítõknek, hogy
segítettek a ki- és
bepakolásban, az ünnep-
ség lebonyolításában. Golovicsné Marika

„Már egy éve, hogy nem vagy közöttünk,
Elragadott a hirtelen halál,
Elmentél, el sem búcsúztál.
Távozásod – míg élünk, örökké fáj.“

KIS SÁNDOR 

halálának 1 éves évfordulóján
emlékezik: húga, 

keresztlánya, sógora és családjai

Hálás szívvel mondok köszönetet 
Bagi Ferenc atyának  a szép búcsúztatásért –

férjem, 
Ádám Tibor temetésén. 

Köszönet a rokonoknak, testvéreknek, min-
den ismerõsnek, hogy szerettünket az utolsó
útjára elkísérték, s rengeteg virágot hoztak,
hogy ezzel a fájdalmunkon enyhítsenek. 

Gyászoló család

Hulló könnyekkel állok sírod felett,
a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. 
Ha rád gondolok, melegség tölti el szívemet, 
s könny csordul arcomon, mert nem vagy velem.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik eljöttek 

édesanyám, 
Dudás Katalin

temetésére, s virágot, koszorút hoztak.
Szeretõ családja
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„FÉLIDÕBEN“ – Beszélgetés folytatása Felföldi Zoltánnal, Lakitelek polgármesterével – 2. rész

Az elõzõ számban beszélgettünk a Lakiteleken
folyó beruházásokról, azokról, amelyek látványosak,
szem elõtt vannak. Van több dolog, ami már befe-
jezõdött: gát, iskolai fûtéskorszerûsítés, önkormányzat
épületének korszerûsítése, tetõfelújítása; a rendõrség
épületének felújítása; azóta már befejezõdött a
mûvelõdési ház tetõszerkezetének, nyílászáróinak,

fûtéskorszerûsítésének a felújítása;  jelenleg is folyik még  a csapadékvíz-
elvezetõ rendszer kiépítése.  S olyanok is vannak, melyeket ezután fogunk elkez-
deni. Most még jó néhány dolgot megtudhatnak a  polgármester úrral folytatott
beszélgetésbõl:

– Polgármester úr! Hogyan zajlottak ezek a beruházások? A tervek
szerint, vagy az idõ kegyessége folytán elõbbre is tartunk, hiszen egész
novemberben tartott az építkezés több fronton is.

– Mire odaérünk, amit most lehet látni, hosszú idõ telik el. Tervezés, pályázat
készítés, a benyújtott pályázat elbírálása, nyertes pályázat esetén a támogatási
szerzõdés megkötése, ezt követõen a kivitelezõ kiválasztása közbeszerzési eljárás
keretében, majd ezután jön a kivitelezés. Közben le kell küzdeni olyan akadályokat,
mint a hatósági engedélyek megszerzése, az érintett ingatlanok megvásárlása, vagy
kisajátítása, ami paradox módon különösen akkor nehéz és idõigényes, ha a terület
tulajdonos a Magyar Állam. A hosszú folyamatban rengeteg nem várt akadállyal
találkozunk, így csak nagyjából lehet elõre jelezni a kivitelezés kezdetét. Van olyan
beruházás, ahol tudjuk tartani az eredeti ütemtervet, van ahol csúszunk.

– Bár már néhány napja fagy, de még  a minap is láthattuk az esõelvezetõ rendszer
folyamatos épülését.  Több helyen is egyszerre folytak a munkálatok a Széchenyi
úton: az óvodától a postáig terjedõ útszakaszon;  illetve a piaci részen, a futballpálya
mellett... Nemcsak csövek lefektetésével  –  a föld alatt történik az elvezetés – , hanem
homorú kövek külsõ csatornarendszerének kiépítésével is. Hol vannak a tározók? Hova
folyik a sok víz az óvoda-posta között részrõl, a Vak Bottyán utcából, vagy épp az
Univer-bolt és  pékség  között összegyûlt  hatalmas víztömeg  hol nyelõdik el?

– Nem kis fejtörés elõzte meg a végleges tervek kialakulását.  Elõször is szeretném
leszögezni, hogy nem volt lehetõség egy olyan komplex rendszer kialakítására, ami
a falu teljes területén kezelné a lehullott csapadék által okozott – nem túl gyakori –
problémát. Lehet persze ilyet is álmodni, másfél milliárd forintért. Kérdés – azon kívül,
hogy erre honnan szerzünk pénzt –, hogy ez arányban áll-e a probléma nagyságával.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a különösen kritikus pontokat próbáljuk meg kezelni,
ezeken a helyeken lehet látni az építkezéseket. Az ezeken a helyeken lehullott
csapadékvizet önkormányzati területen kialakított, ún. záportározókba vezetjük el.
Kérdés persze, hogy miért nem a Tasi-éri csatornába. Elõször is azért, mert az állami
tulajdonban van, és a pályázat benyújtására, illetve ezt megelõzõen a tervezésre ren-
delkezésre állt rövid idõ alatt nem lehettünk biztosak abban, hogy az állami vagyon-
kezelõ hozzájárulását meg tudjuk szerezni. Különösen úgy, hogy a csatorna a Kisrétbe
– NATURA 2000 védettség alatt álló területre – vezeti el a vizet, így az oda, mint befo-
gadóba történõ csapadékvíz elvezetés jóváhagyása kérdéses volt, illetve olyan plusz
feltételeket kellett volna teljesíteni, aminek szintén komoly idõigénye lett volna.
További szempont volt, hogy lehetõleg kerüljük el a szivattyúk és az elektromos áram
használatát, hiszen általában akkor megy el az áram, amikor zivatar van. Olyan rend-
szert szerettünk volna, amelyben a víz a gravitációnak megfelelõen, lejtés irányba
folyik, nem kell szivattyúkkal fölfelé terelni. Mindezen megfontolások és kényszerek
eredményeként alakult ki a 3 záportározó helye, a Mûvelõdési Ház mögött, a Szikra u.
5. szám, valamint a Széchenyi krt. 70. szám alatti szolgálati lakások udvarában.

– Többen kérdezték tõlem aggódva, hogy a körforgós pályázat révén az útépítés
elõtt miért kezdték el a csapadékvíz-elvezetési munkálatokat az ötös elágazásnál,
hiszen máris jóval magasabb az útpadka a pékség elõtt, s majd az útburkolat
építésekor még jobban kiemelkedik majd az út, s ezáltal fennakadnak az
autók. Valóban aggódhatnak ezért az autósok? Vagy majd ügyelnek erre a
kivitelezõk? Esetleg fel is kell szedni a lefektetett felszíni elvezetõ kövezetet?

– A problémát Alpolgármester Úr, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a kivitelezõ és
a mûszaki ellenõr már áttekintették, és megtalálták rá a mûszaki megoldást.

– S ha már az ötös elágazásnál vagyunk, többen jelezték aggodalmukat amiatt, hogy a
pavilonsor elõtt a parkolókból sok hely megszûnik a besoroló sáv miatt. Hol parkolhatnak
azok az autók, amelyek eddig besorakoztak  a jelenlegi parkolóba? Valóban kell aggódniuk?

– Valóban megszûnik a parkolók egy része, de ez mindössze a sarok elõtti három
üzlet elõtti területet érinti. Hozzáteszem, ez közterület, tehát nem veszünk el az
üzletektõl semmit, a beruházás ezen az oldalon teljes egészében önkormányzati
területen zajlik. A maradék hét üzlet elõtt megmaradnak a parkolók (továbbra is

közterületen), valamint a Víztorony felé vezetõ úton, az Univer, a Pékség és a
Zöldséges üzlet elõtt is.  Vagyis a parkolóknak csak egy kis része szûnik meg. Itt
azonban dönteni kellett: valamit valamiért. A Képviselõ-testület úgy érzékelte, hogy a
körforgalom iránt erõs az igény, és annak megépítését baleseti szempontok is
indokolják. Ezt csak ilyen módon lehetett megoldani.  Nem hiszem, hogy olyan helyzet
alakulna ki, hogy ne tudnának az autók megállni. Hozzáteszem: ha minden kötél sza-
kad, a focipálya elõtt hatalmas, parkolásra rendelkezésre álló tér van, ott is meg lehet
állni. Ez sincsen messze a Piactértõl, Kecskeméten gyakran örülnénk, ha a Piactól
ennyire meg tudnánk állni.

– Egyáltalán, mekkora lesz ez a „körforgó“ s  hogyan alakítják ki? Mikor kezdõdik ez a
beruházás? S mikor fejezõdik be? Valóban a víztoronyig újul fel az útburkolat és a járda is?

– A körforgalom egy 12,5 m sugarú kör lesz. Ez ún. közepes méretû körforgalom. 
Az építés tervezett idõpontja 2013. tavasza – nyara. De itt is van néhány akadály,

amit le kell küzdeni, pl. közmû kiváltások,  egy villanyoszlop  áthelyezés. Ezek elég
idõigényesek, nem maga a kivitelezés, hanem amíg odáig eljutunk. Az építés
valóban magában foglalja a Víztoronyig tartó útszakasz felújítását is.

– Arról is tudunk, hogy a Vörösmarty utcába nem lesz behajtási
lehetõség, s onnan ki se...  Miként is lesz ?

– A körforgalom méreteit a rendelkezésre álló hely határozza meg. Ez a méret
összesen négy be- és kihajtási lehetõséget enged, dönteni kellett tehát arról, hogy az
öt becsatlakozó utca közül az egyik „vak“ csatlakozás legyen, tehát onnan ne
lehessen a körforgalomba behajtani, illetve oda a ne lehessen körforgalomból kihaj-
tani. Ha végiggondoljuk az ott összefutó utakat, ez csak a Vörösmarty utca lehet.
Ezzel a Vörösmarty utca a Szikra utcai keresztezõdés és a Piactér között zsákutcává
válik. Oda be lehet hajtani, de áthaladni rajta nem, csak visszafelé lehet majd kihaj-
tani. Ezzel a Vörösmarty utca megszûnik olyan tranzit utcaként, amelyen a
Széchenyi körút két része közötti forgalmat folyik. Helyette ez a forgalom minden
valószínûség szerint a párhuzamos utcákra, nagyrészt a Zrínyi utcára terelõdik át. A
Képviselõ-testület úgy ítélte meg, hogy ez nem lesz probléma, sõt, kifejezetten
elõnyös lesz, mivel az iskolások jelentõs része reggelente és délben a Vörösmarty
utcán közlekedik. A Vörösmarty utcának az Önkormányzat eleve sem szánt olyan
szerepet, hogy azon átmenõ forgalom bonyolódjon, ezért is tette ki még annak idején
azokat a táblákat, amelyek a behajtást – célforgalom kivételével – tiltják.

– És ha már az útnál tartunk, meg kell említeni, hogy a belterület kátyúzásait – költ-
ségtakarékossági szempontból – saját emberekkel, saját gépekkel végezték már a
második esztendõben. Honnan kaptunk ehhez bitument, s megfelelõ gépeket, fel-
szereléseket?  Mennyi utat újítottak fel az idén? (Elég sokat, de nem eleget!
– mondják többen is…) Mennyire végeztek szakszerû munkát a nem éppen
szakembernek mondható segítõk?

– Az idén bruttó 3.810.000 forint szerepelt a költségvetésben utak javítására. Ezt tel-
jesen kátyúzásra költöttük, a már tavaly kipróbált modell szerint: vagyis nem külsõ
céget bíztunk meg a kátyúzásssal, hanem azt az Önkormányzat emberei végezték.  Az
aszfaltot a Duna-Aszfalt Kft. Tiszakécskei aszfaltkeverõ üzemébõl vásároltunk. A Kft.,
és személyesen Varga Antal egyébként tavaly is és az idén is sokat segített abban,
hogy magunk elvégezhessük a munkát, pl. mûszaki felügyeletet biztosítottak,  padka-
hengert bocsájtottak a rendelkezésünkre – térítésmentesen. Az aszfalt elhozatalához
Vári István adott egy megfelelõ melegen tartóval felszerelt teherautót, sofõrrel együtt –
szintén térítésmentesen.  Ezúton is szeretném megköszönni mindkettejük nagylelkû
felajánlásukat.  Ha ezt a segítséget nem kaptuk volna meg, illetve ezért is fizetni kellett
volna, jóval kevesebb utcába jutottunk volna el. A kátyúzásokat ugyanis mindig a ren-
delkezésre álló keret erejéig végezzük, és mindig ott, ahol a legégetõbb a probléma.
Míg tavaly elsõsorban a nagyobb utakat-utcákat kátyúztuk (Széchenyi krt. Árpád utca,
Május 1. utca, valamint az üdülõterület több forgalmas útja), addig az idén már a kisebb
utcákba is eljutottunk. A következõ utcákban végeztünk javításokat: Dr. Deák
István, Úttörõ, Kossuth, Vörösmarty, Rákóczi, Táncsics, Zrínyi, Arany János,
Iskola, Béke, Humyadi, Toldi, Mikes Kelemen, Katona József és Bánk Bán.

– A továbbiakban is cél marad az eddigi irányvonal folytatása, a további költség-
takarékosság az energiaköltségek csökkentése. Ebben milyen lépések történtek?

– Már az elõzõ ciklusban sor került a régi óvoda és a bölcsõde hõszigetelésére, és
a korábbi, korszerûtlen gázkazánok helyett korszerû, energiatakarékos gázkazánok
beállítására, mindkét épületben. A bölcsõdében napkollektor is rásegít a fûtésre és a
melegvíz elõállítására. Az idén télen már három épületben (Mûvelõdési Ház,
Polgármesteri Hivatal, Rendõrség) fûtünk fával –  gáz helyett. Ez azért is olcsóbb,
mint a gáz, mert a fa az Önkormányzat erdeibõl kerül ki. Korábban az Önkormányzat
földterületein gyakorlatilag nem történt gazdálkodás, a földek egy része bérbe volt
adva, más része használatlanul hevert. Folyt. a köv. oldalon



LAKITELEKI    ÚJSÁG december4

Ezt megváltoztattuk, és a területek gazdáiként kezdtünk el viselkedni. Most úgy
látom, évekig tudunk fûteni a saját fánkkal. Szeretnénk még további épületekben is
átállni a gázról a fatüzelésre. Az új fûtés nemcsak azért olcsóbb, mert saját
fával fûtünk, hanem azért is, mert az épületeket hõszigeteléssel, valamint jól
szigetelõ nyílászárókkal láttuk el.

Négy épület tetején helyeztünk el napelemeket, amelyek áramot termelnek, és
ezzel csökken a villanyszámlánk. Egyébként a felhasznált energia mennyisége is
csökken – energiatakarékos égõk felszerelésének köszönhetõen.

Tervezünk további energetikai pályázatokat is. Egyéb – nem energetikai célú –
pályázataiknál is mindig része a pályázatnak az épület energetikai korszerûsítése is
– pl. a jövõ évben sorra kerülõ óvoda korszerûsítésnél és bõvítésnél is.

– A kiadások mellett fontosak a bevételek is, ennek pedig fontos részét
képezik az adóbevételek, illetve a kintlévõségek beszedése. Bevezette az
önkormányzat az adósok listáját. Mennyire volt ez hatékony? 

– Ettõl nem szûntek meg hirtelen a kintlévõségek, de többen jelentkeztek, hogy
rendezni kívánják a tartozásukat, és jelentõs összegek folytak be. Volt, aki egyben
kifizette a tartozását, volt, aki részletfizetést vállalt. Akivel az adóhatóság megál-
lapodást kötött, azok már eleve ki sem kerültek a listára. 

– Célul tûzte ki az Önkormányzat, hogy hitel nélkül gazdálkodik. Csak addig tarthat a
beruházások sora, amíg a pénzünk elegendõ lesz. Mennyiben lesz könnyebbség, hogy
az iskola állami fenntartás alá kerül? Mennyi pénzünk marad? Marad-e egyáltalán? 

– Elõször is szeretnék elmondani, egy dolgot,  ami kívülrõl talán nem látszik, de
én magam hihetetlen nagy eredménynek tartom. 2010. végén tele voltunk hitelekkel,
kifizetetlen számlákkal, és úgy tûnt, hogy további hitel nélkül nem tudjuk a mûkö-
désünket finanszírozni, folyamatosan többet költünk, mint amennyi bevételünk van.
A 2011. évre több, mint 20%-os mûködési hiány látszott. Ehhez képest 2011-ben
egyensúlyba hoztuk a mûködésünket, nemcsak, hogy új mûködési hitelt nem kellett
fölvennünk, de a korábbiakat is visszafizettük, sõt: a kötvényen kívül minden adós-
ságunkat visszafizettük. Emellett befejeztük a korábban elindult, de ki nem fizetett
kalandpark beruházást, megépítettük a gátat és a játszóteret, napelemeket
helyeztünk el az iskola tetején, megvalósítottuk a Mûvelõdési Ház, a Polgármesteri
Hivatal és a Rendõrség energetikai korszerûsítését, teljes egészében, vagy részben
új tetõ is került mindhárom épületre, kifestettük a Mûvelõdési Házat, kifizettük a
csapadékvíz elvezetõ rendszer kivitelezésének több, mint a felét,  bõvült az Önkor-
mányzat és a Laki-Gazda Kft. gépparkja, és mindehhez egy forint hitelt nem vettünk föl.

A cél továbbra is az, hogy egyensúlyban tartsuk a mûködést, valamint hogy foly-
tatódjanak a beruházások. Nem tudom megmondani, hogy ehhez mekkora segít-
séget ad az, hogy az iskolák fenntartását január 1-tõl az állam látja el. Egyrészt azért,
mert ennek a költségvetési kihatásait, valamint a jövõ évi finanszírozást még nem
látjuk teljesen tisztán. Másrészt azért, mert jelen pillanatban még nem tisztázott,
hogy az iskola épületeinek mûködtetését az Önkormányzat, vagy az Állam látja majd
el. Errõl az Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt. Mire az újság megjelenik, a dön-
tés már megszületik, de jelen pillanatban csak azt tudom mondani, hogy a
mûködtetés mellett és ellen is szólnak érvek. A döntésben az egyik – bár
minden bizonnyal nem kizárólagos – szempont az anyagi szempont lesz:
hogyan jár jobban az Önkormányzat és a falu. 

– Mint tudjuk, a község bevételeinek nagy részét az állam biztosítja, csak kisebb
részben az Önkormányzat bevételeibõl jön össze. A helyiek által befizetett helyi adók
az Önkormányzat költségvetésének mintegy 10%-át teszik ki. 2011-ben az alulfinan-
szírozottság miatt igen kemény lépéseket kellett megtennie az Önkormányzatnak,
minden szinten takarékosságot kellett bevezetni. Meg is lett az eredménye, jelen-
tõsen változott  a mérleg... Most törvényerõre emelkedett, hogy az állam átvállalja az
ötezer fõ alatti települések adósságát – a december 12-i állapot szerint. Hogy
állunk mi ezzel az adósság-kérdéssel? Felvetõdhet-e bennünk az a kérdés,
hogy kár volt a megszorítások sora, hiszen ezzel magunkkal szúrtunk ki?

– Hatalmas terhet vesz le az Önkormányzat válláról, hogy január 1-tõl az állam
átvállalja az 5.000 fõ alatti települések önkormányzatainak – így Lakiteleknek is – a
teljes adósság állományát. Ennek a jelentõségét nem lehet túlbecsülni. Ezek után a
gazdálkodás elsõ számú szabálya – ami alapján egyébként már az elmúlt két évben
is mûködtünk – , hogy hitelt nem veszünk föl. Inkább haladjunk lassabban, inkább
mûködjünk szegényesebben, de ne adósodjunk el, mert annak az árát valakik
valamikor meg fogják fizetni.

A konkrét kérdésre válaszolva: nem gondolom, hogy kiszúrtunk volna magunkkal. Hiszen
a rendszerben kódolva volt a csõd. Hiába vállalja át az állam az adósságunkat, ha folya-
matosan többet költünk, mint amennyi bevételünk van. Ha ezeket a lépéseket 2011. elején
nem tettük volna meg, akkor máris tarthatnánk az újabb eladósodástól. Így viszont nem. 

A felvetést egyébként erkölcsi szempontból sem tartom helyénvalónak. Hiszen a
fölvett adósságot valakinek vissza kell fizetni. Csak ez most nem a falut, hanem a
központi költségvetést terheli – tehát minden magyar állampolgárt. Ha azt mondjuk,

de kár, hogy nem adósodtunk el jobban, akkor azon sajnálkozunk, hogy nem terheltük
rá a kiadásainkat másokra. Mindenki gondolkodjon el rajta, hogy mennyire örülne neki,
és mennyire tartaná helyénvalónak, ha a szomszédja az õ kontójára adósodna el. 

– Mekkora az az összeg, amit az állam átvállal a mi önkormányzatunktól? Mit lehet
errõl tudni? A jövõben majd szigorúbban nézi, hogy miként is költekeznek ezek az
önkormányzatok? Mennyire lesz szigorú felügyelet alatt egy-egy ilyen település?

– Lakitelek forintban számított adósságállomány 2011. december 11-én 1 milliárd,
155 millió forint volt – aznapi svájci frank árfolyamon. E mögött állt 375 millió forint,
ún. óvadéki célú betét, vagyis olyan forrás, amihez az Önkormányzat nem nyúlhatott.
A nettó adósságállományunk tehát 780 millió forint volt. Ezt vállalta át az állam.

A jövõben annyiban nézi szigorúbban az állam az önkormányzatokat, hogy a likvid
hiteleken és a pályázati elõfinanszírozást szolgáló hiteleken kívül minden más hitel-
felvételhez kormányzati hozzájárulás kell majd. Ez a Magyarország gazdasági stabil-
itásáról szóló, 2011. évi CXCIV. Törvény szerint egyformán vonatkozik minden önkor-
mányzatra, függetlenül attól, hogy volt az állam által átvállalt adóssága, vagy sem.

– Mint máshol, nálunk is állandó probléma a svájci frank árfolyamja, hiszen frank
alapú kötvényt bocsátott ki korábban Lakitelek. Ezzel egy idõben egyoldalú
kamatemelést hajtott végre az Önkormányzat kárára  a K&H Bank, mely ellen fel-
lépett az önkormányzatunk. Hogy áll ez az ügy? Per van, lesz belõle?

– Ez az elõbbitõl teljesen elkülönülõ ügy. A Víziközmû Társulat által 2006-ban a
csatorna beruházásra felvett, 325 millió forint hitelrõl van szó. Ez nem az Önkor-
mányzat hitele, az Önkormányzat készfizetõ kezesként áll a Víziközmû Társulat
mögött. Sajnos azonban – mivel a Víziklözmû Társulat forrásai nem elégségesek a
törlesztéshez – a kamatot évek óta az Önkormányzat fizeti. A hitel egyébként nem
svájci frank, hanem forint alapú. A hitelt nyújtó Kereskedelmi és Hitelbank három
alkalommal is egyoldalúan, álláspontunk szerint a szerzõdéssel ellentétesen, jogta-
lan módon emelte a hitel kamatát. Az ezt észrevételezõ leveleinkre azonban a bank
érdemben nem reagál. Mi minden alkalommal csak az eredeti szerzõdésben szereplõ
mértékû kamatot fizetjük, a bank azonban inkasszálja az ezen összeg és a szerinte
járó kamatösszeg közötti különbözetet. Ezért bírósághoz fordultunk. A történet
egyébként jól mutatja, hogyan viselkednek a külföldi tulajdonú bankok Magyarországon:
tárgyalás helyett diktátum, partnerség helyett erõfölény alkalmazása. 

– Az önkormányzati Kft-k is bevételeket termelnek. Az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok további erõsítése szintén prioritás marad? 

– Öt olyan gazdasági társaság mûködik, amely 100%-os önkormányzati tulajdon-
ban van: A Laki-Gazda Kft. hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat lát el,
valamint alkalmazottaival és a tulajdonában lévõ gépekkel beruházásokban vesz
részt, szolgáltat. A Laki-Konyha Kft. a gyermek- és közétkeztetésen túl piaci megren-
delésre is fõz. A Tõserdõ Turisztikai Kft. feladata az Önkormányzat idegenforgalmi
célokat szolgáló infrastruktúrájának (Tõsfürdõ, Kalandpark, Csónakkölcsönzõ)
mûködtetése. A Közvilágítási feladatokat a Lakiteleki Közvilágítási Kft., valamint a
Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Kft. végzi. Célunk a gazdasági társaságok továb-
bi erõsítése, de a társaságok számát tovább szaporítani nem kívánjuk. Persze elõáll-
hat olyan eset, hogy ez szükséges lesz: ha pl. a hulladékszállítást végzõ cégeknek
non-profittá kell válnia, akkor szét kell választani a Laki-Gazda Kft. hulladékszállítási
és egyéb tevékenységeit – elképzelhetõ, hogy két külön gazdasági társaságba.

– Saját kézbe vettük a szemétszállítást és a szippantást is. Hogyan jutott az önkor-
mányzat szippantóhoz? Pályázatokon nyerte?

– Az Önkormányzat vezérelve, hogy a saját dolgainkat vegyük a saját kezünkben.
Amit lehet, ne szervezzük ki külsõs cégnek, hanem tartsuk az Önkormányzat rend-
szerén belül. Ennek jegyében  kezdte meg a Laki-Gazda Kft. a szippantási
tevékenységet január 1-jén. A szippantó autót egy lakiteleki vállalkozástól
vásárolta a cég, pályázati forrás igénybevétele nélkül.

– A Laki-Gazda Kft-nél a szippantási üzletág további erõsítése volt az elsõdleges
cél; s ez jelentõsen javult is azáltal, hogy nagyobb kapacitásra kaptak lehetõséget a
befogadó állomáson, a szennyvíztelepen. Kevesebb lett-e ezáltal  a panaszkodó is?

– A panaszok csak részben voltak összefüggésben a szennyvíztelep kapacitásá-
val. Valóban, amíg naponta legfeljebb 20 m3 szippantott szennyvizet lehetett bevinni
a telepre, addig ha egy nap öten jelentkeztek, akkor az ötödik jelentkezõt már át kel-
lett tenni a következõ napra. De ez ritka volt, és az elõírt 48 órán belül csak egyetlen
alkalommal nem tudott kimenni a szippantó autó, mûszaki hiba miatt. Egyébként
csak néhány panasz volt, ezeket mindig megpróbáltuk kezelni. Az más kérdés, hogy
sokan nehezen értetették meg – vagy megértették ugyan, de nehezen fogadták el –,
hogy   2011. április 1. óta nem a tényleges szippantás, hanem a fogyasztott ivóvíz
képezi szippantási díj alapját. Amíg ugyanis csak a ténylegesen elszállított szennyvíz
után kellett fizetni, sokan nem hívták a szippantó autót, hanem illegálisan ürítették az
aknák tartalmát. Az ivóvíz alapú díjfizetés bevezetésével egy év alatt ötszörösére
emelkedett a szennyvíz telepre bevitt szippantott szennyvíz mennyisége. Azt hiszem,
ez az adat magáért beszél. Folyt. a köv. oldalon
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A kapacitásnövekedés ugyanakkor lehetõvé tette, hogy Lakiteleken kívül más
településen is megjelenhessen a Laki-Gazda Kft., mint szippantást végzõ cég.  2013.
január 1. után már Nyárlõrincen is a Laki-Gazda Kft. végzi a szippantást.

– A kukás autót bérelte a Laki-Gazda; de most lehetõsége nyílik arra, hogy
megvegye. Mégpedig részletre. Miért jobb megvásárolni, mint bérelni?

– Azért, mert így nem bérleti díjat fizet, hanem a saját tulajdonát törleszti. További
elõny, hogy ha a gépjármû tulajdonosa és üzemben tartója is a Laki-Gazda Kft.,
akkor az utána fizetett gépjármûadó is helyben marad.  A részlet egyébként azt
jelenti, hogy az eladónak – aki szintén egy lakiteleki vállalkozás – a Laki-Gazda Kft.
három év alatt fizeti ki az autó árát. Ennél a vásárlásnál is arra törekedtünk, hogy ha
valamit veszünk, azt lehetõleg lakiteleki vállalkozástól vegyük. Így cselekedtünk a
szippantó autónál, a kukás autónál, és egyébként minden egyes beruházásunknál ez
a kimondott cél. Úgy tûnik, eddig ezt sikerült is megvalósítanunk,  pl. az energetikai
beruházásunk kivitelezõje is egy lakiteleki vállalkozók alkotta konzorcium volt.

– Nagyon fontos, hogy a szemétszállítás is saját kézbe került, nagyszerûen látja el
ezt a munkát a Laki-Gazda Kft. Lezajlott a szemétzsákos civakodás is; örömmel
állapítható meg, hogy sokkal tisztább az üdülõterület. A legtöbb közfoglakoztatottat
alkalmazottat is a Laki-Gazda foglalkoztatja. Kellett-e büntetést kiszabni illegális
szemetelõvel szemben?

Két különbözõ dolog az illegális szemétlerakás és a települési
szilárd hulladékszállítás, bár kétségkívül van összefüggés. 

Ami az illegális szemétlerakást illeti, ennek a felderítésében nagyban besegít a pol-
gárõrség, különösen a külterületen aktív lovas polgárõrség. Az õ segítségükkel sikerült
pl. a közelmúltban beazonosítani egy ilyen illegális szemét elhelyezõt, aki – hozzá-
teszem – nem lakiteleki volt, hanem más településrõl idehozta a szemetét, és dobta ki
a mi külterületünkön.  Az ilyenek ellen határozottan fellépünk, ebben az esetben
rendõrségi feljelentést tettünk.

Ami a települési szilárd hulladék elszállítását jelenti, én is úgy látom, hogy érdemes
volt meglépni a szemétszállítás saját kézbe vételét. Az üdülõterület tisztább, és úgy
érzékelem, hogy a hulladékszállítás viszonylagos lakossági megelégedettség mellett
mûködik. Két dolgot azonban mindenképpen el kell mondani: Az egyik, hogy be kell
szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a kukákat úgy teletömjük, hogy kitornyosul belõle a
szemét. A kukát lecsukott tetõvel kell kitenni az ingatlanok elé. Január 1. után erre külön
odafigyelünk. Akinek több szemete van, mint amennyi a kukába belefér, az külön zsákot
vásárolhat, és kell is neki vásárolnia. A kukán kívüli szemetet ugyanis csak a közszolgál-
tató – a Laki-Gazda Kft.  – emblémájával ellátott zsákokokban fogja elvinni a Kft.  Az
ilyen-olyan, a házaknál található különféle zacskókban és zsákokban kitett szemetet nem
visszi el a közszolgáltató. A másik dolog, hogy a jogszabályváltozások hatása alól nem
tudjuk kivonni magunkat. A Parlament novemberben teljesen új hulladékgazdálkodási
törvényt fogadott el, ami összességében sajnos a díjemelés irányában hat.

– Más erõgépekhez is hozzájutott a Laki-Gazda. Milyenekhez? S
miként? Ki vannak-e használva ezek a gépek a település fenntartásnál,
a különbözõ beruházásoknál, építkezéseknél? 

– Az elmúlt két évben valóban fejlõdött a Laki-Gazda Kft. és a Településüze-
meltetési Csoport gépparkja. Erre nagy szükség is volt, hiszen az eszközök elavultak
voltak, gyakori javításra szorultak nem lehetett velük rendesen dolgozni, és mindez
igen költséges volt.  A géppark gazdagodott több új – kisebb és nagyobb – fûnyíró
traktorral, aprítógéppel, kotró-rakodó géppel, szippantós autóval, kukás autóval.
Minden pályázatba igyekszünk gépvásárlást is beállítani, innen jött a gépek egy része.
Más részüket a Laki-Gazda Kft. támogatás nélkül, az általa megtermelt nyereségbõl
vásárolta.  A gépek ki vannak használva, egyrészt a településüzemeltetési feladatok
során, másrészt külsõ megrendeléseket is végez a Laki-Gazda Kft.

– A Tõserdõ Turisztikai Kft. kezében összpontosul a teljes turisztika szervezése,
és több más nagy rendezvény lebonyolítása is. Ez az a Kft, amelyik csak szezonban
mûködik. Óriási nehézség, hogy szezonális munkára – négy-öt hónapra – kell, kel-
lene megtalálni a legmegfelelõbb munkatársakat, egységvezetõket. Ezen felül kife-
jezetten idõjárásfüggõ is! Ha esõs, hûvös idõ van, nem jön a vendég ugyanúgy, mint
a nagy forróságban sem... Se a meleg vízbe, se a csónakba nem ül be... Hatalmas
hõség volt idén, esõ is kevés. Ennek ellenére idén sem volt kevesebb látogató, mint
az elõzõ évben, sõt, többen jöttek! A Tõsfürdõn és a tiszai csónakázási lehetõségen
túl nagy csábítóként jelent meg a kalandpark is. Idén mûködött elõször. Többen láto-
gattak ezen egységekbe, mint tavaly,  több lett a bevétel is, mégis ráfizetéses lett ez
a Kft. Mi ennek az oka?

– A Tõserdõ Turisztikai Kft. valóban veszteséget termelt az idén, aminek az okait
még vizsgáljuk. Az már most elmondható, hogy több olyan költség terhelte a Kft.-t,
ami korábban nem volt a turisztikára osztva. Ezek a költségek korábban is felmerül-
tek, csak éppen „elfértek“ a nagy önkormányzati költségvetésben. Ilyen volt pl. a Holt-
Tiszapart rendben tartása, a rendezvényekkel kapcsolatban felmerült költségek,

vagy a tõserdei nyilvános illemhely üzemeltetése. Ezen kívül az új tevékenységek
még nem futottak föl teljes egészében: így pl. a kalandpark és  csónakkölcsönzõ is
több vendéget kell, hogy kiszolgáljon a jövõben. A Grill-Terasz esetében is az idén
még szinte csak a beruházási költségek jelentkeztek. Meg kell azonban azt is mon-
danom, hogy megvizsgálandónak tartom, hogy indokolt-e az az alkalmazotti lét-
szám, és az olyan struktúrában történõ alkalmazás (folyamatos munkaszerzõdés),
ami az idén a Kft-nél jellemzõ volt. A tavalyi évhez képest jelen-
tõsen nõttek a személyi kiadások, nagyobb mértékben annál, mint
amit a minimálbér emelése szükségessé tett volna.

– A turizmus bevételei eddig nem lettek visszaforgatva sem a Tõsfürdõbe, sem
más rendezvényekbe, hanem bekerültek a település „nagykalapjába“. Ennek óriási
hátrányai egyre fokozottabban jelentkeztek, hiszen a 40 esztendõs fürdõben egyre
több hibásodás fordult elõ: lepotyogtak a csempék, hatalmas részen szakadt le  a
medence egyik sarka; hétrõl hétre elromlottak a szivattyúk, sorozatos mûszaki gon-
dok nehezítették a mindennapokat. Folyamatosak voltak a javítások. Hogyan látja
ezt a problémát, Polgármester úr? Mennyire kísért a múlt? 

– A Tõsfürdõ állapota nem különbözik az Önkormányzat egyéb ingatlanainak
állapotától. Valóban leromlott, az elmúlt években az elmaradt karbantartások,
felújítások hiányától szenved. Az intézmények esetében ezeket a problémákat egy-
egy pályázati beruházás keretén belül, vagy ahhoz kapcsolódva igyekszünk orvosol-
ni. Mivel a fürdõ profitorientált tevékenységet folytat, ott a pályázati lehetõségek
szûkösebbek. Azokkal persze élünk, de ez önmagában kevés. Csak egy lehetõség
van: a fürdõnek és a turisztikai kft-nek nyereséget kell termelnie, és ezt lehet – kell
– visszaforgatni. Ez azért is fontos, mert a fürdõmûködtetés, a turisztikai
tevékenység az Önkormányzatnak nem kötelezõ feladata. Nem kötelezõ feladatot az
Önkormányzat pedig csak akkor végezhet, ha az a kötelezõ feladatainak ellátását
nem veszélyezteti. Vagyis nem engedhetjük meg magunknak, hogy veszteségesen
mûködjön a fürdõ és a turisztika. 

– A Tõserdõ Kft.  vezetõje lemondott, de az új pályázó kiválasztásáig végzi a
munkálatokat, hiszen a következõ szezont máris elõ kell készíteni. A szerteágazó
közgazdasági-pénzügyi feladatok mellett nem maradt ideje arra,
hogy a turisztikai szakmai tudását kamatoztatassa.  Mit várnak a
következõ ügyvezetõtõl, és mit tud ehhez az Önkormányzat adni?

– Tekintettel arra, hogy – mint a fentiekben elmondtam – a hosszú távú fennmaradás
csak akkor biztosított, ha a fürdõ nem veszteséges, sõt: a beruházásokhoz nyereség
szükséges, az elvárás a nyereséges mûködtetés. Megtérülõ beruházáshoz – bizo-
nyos mértékig – az Önkormányzat elõfinanszírozást tud biztosítani, de ennek meg kell
térülnie, és az elõfinanszírozott pénzösszeget az Önkormányzatnak vissza kell kapnia.

– Elképzelhetõ-e, hogy a következõ szezonban beindul a szabadstrand a Holt-
Tisza partján? Mik ennek a feltételei?

– A szabadstrand üzemeltetésének szabályai és költségei vannak. Pl. állandó úszó-
mester alkalmazása. Bevétellel ugyanakkor nem jár. Ezért a 2012. évben a magam
részérõl inkább a meglévõ turisztikai tevékenységek (Tõsfürdõ, Kalandpark,
Csónnakkölcsönzõ) megfelelõ mûködtetésére koncentrálnék, a korlátos forrásokat
nem a szabadstrandra fordítanám. A kérdést azonban többször tárgyalja még a
Képviselõ-testület, a döntést majd õ hozza meg.

– A leendõ kerékpárút mennyiben lendíthet Lakitelek turisztikai
fejlõdésén? Mikor is készül el ez a pályázati projekt?

– Ezzel a projekttel kapcsolatban is sok adminisztrációs akadályt kell leküzdeni, és
itt is a legnehezebben a Magyar Állammal boldogulunk. Tavasszal folytatódik a
beruházás, nyárra elkészül. Ha Nyárlõrinc is megépíti a maga szakaszát, amire õk is
nyertes pályázattal rendelkeznek, akkor Kecskemétig már csak egy 7 km-es szakasz
fog hiányozni. Zombor Gábor, polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a kerékpárút-
hálózat fejlesztési elképzelései között a hiányzó szakasz megépítését az elsõk
között fogják szerepeltetni. Ha ez a szakasz is elkészül – aminek az idõpontja jelen-
leg  felelõsséggel nem megbecsülhetõ –, összefüggõ kerékpárút fogja összekötni
Lakiteleket és Kecskemétet, ami várhatóan jót fog tenni a lakiteleki turizmusnak.

– Úgy legyen!
Kedves Olvasók! Természetesen most sem értünk a végére a szerte-

ágazó feladatok és kérdések sorának. Folytatjuk a következõ számban is!  
Addig sikeres és eredményes megoldásokat, elõrelendítõ terveket kívánunk.
Áldott, boldog, békés karácsonyt kívánok Polgármester úrnak és családjának, s vala-

mennyi munkatársának, akik nélkül lehetetlen lett volna bármilyen eredményt elérni.
Nagyon sokrétû és szoros határidõs feladathalmazzal kellett mostanában megbir-
kózniuk. Bízom abban, hogy a következõ esztendõ könnyebb lesz; bár már
tudjuk, hogy számtalan, szerteágazó feladatok sora vár még a „csapatra“.  

Adja Isten, hogy valóban könnyebb, jobb legyen az élet a következõ esztendõben a
házon belül és a hétköznapi életben is! Köszönettel.    Czinege Edit



É r t é k e i n k ….
December 24-25-26 közeledtével nagyon sok ember újra éli a gyermekkorát.

Újra éli azokat a szép pillanatokat, amelyek meghitté, örök emlékûvé tették
életében a legszebb ünnepet: a KARÁCSONYT. Azokat a kivételes perceket, amikor
szerettei körében ünnepelt, a fenyõ illat és valami különleges illat: a szeretet illa-
ta átjárta a szobát. 

Nem tudom más hogyan éli, élte meg, de nekem azok voltak a legszebb percek,
amikor az én ajándékomnak, az én általam varázsolt ünnepi asztalnak örültek a
szeretteim. Mert Karácsonykor nem kapni, hanem adni jó. Az ember lelke
felmelegszik, egy kicsivel szebb a megszokottnál a világ.

Ma már az értékek mentén haladunk. Egyre drágábbak az ajándékok, és vala-
hol a szeretet illata is beleveszik a pénzillatú világba. 

A gyermekek vágyait, álmait igyekszünk teljesíteni, s reszketve figyeljük
elértük-e a várva várt hatást. 

Évekkel ezelõtt, egy idõs nénitõl, mikor megkérdeztem milyen volt az ünnepe,
annyit mondott könnyes szemmel: „– Gyönyörû, mert együtt volt a család, és
együtt ültünk az ünnepi asztalnál, és sokat beszélgettünk, és örült mindenki, meg
sokat nevettünk. – Tetszett kapni valamilyen ajándékot? – Igen kaptam, de nem
is tudom, hogy mit.“ – és zavartan elkezdte húzogatni az éjjeli szekrénye fiókjait.

Az Õ igazi ajándéka az volt, hogy „szerethetett és hogy szerették“. Boldoggá
tette, hogy senki nem rohant, és hogy mindenki türelemmel figyelt a másikra. 

Békesség volt.
Õ a szerencsés idõsek egyike, akinek van családja, és ez a család szeretettel

fordul felé. De hány magányos idõs van, aki elvesztette a párját, a gyermekét,
vagy a gyermek a világ másik felén él, vagy csak nagyon távol. Magányosak.   A
fájdalom Karácsonykor megsokszorozódik, nem a fizikai, hanem a lelki.

A Kis Jézus születésének ünnepe, a Szeretet Ünnepe mindannyiunké.
Legalább egy jó szót, egy kedves mosolyt adjunk mindenkinek.

Ennyit mindenki tud adni, ennyi mindenkinek jár. 

Áldott, Békés Karácsonyt kívánunk…

A Gondozási Központ Hírei
A Tanyagondnoki  Szolgálat 2012. december 17-tõl útjára indul. A két

tanyagondnok: Tóth Ferenc és Csontos Mihályné Jutka. 
Az elsõ idõszak feladatai közé tartozik a terület megismerése, felderítése, az

útvonal megtervezése, a segítés módjainak, lehetõségeinek kidolgozása. 
A munka végzéséhez tanyagondnoki képzésen vesznek részt. 

Az idõsek otthona „telt házzal“ mûködik. Sajnos a bõvítésre beadott
pályázat elbírálásáról még nincs információnk. 

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen veszik igénybe a Nappali Ellátást
(Idõsek Klubja) szolgáltatásait, és egyre többen igénylik a házi segít-
ségnyújtást. 

A szociális étkeztetésnek még vannak szabad kapacitásai. 
Az igénybevevõi létszám annak növekedése a    b i z o n y í t é k   arra, hogy Lakitelek

Községben van létjogosultsága az idõs ellátás minden eddig ellátott feladatának.

2013. évben a Bizottságok Tagjainak és Lakitelek Önkormányzat
Képviselõtestületének egyetértésével szeretnénk további fejlesztéseket
elvégezni, ésszerû lépéseket tenni annak érdekében, hogy minél
hatékonyabban, jobban el tudjuk látni a Lakiteleken élõ idõseket. 

Ehhez természetesen mindenki  segítségére, jelzésére, támogatására
szükség van.

……………………………………………………………………………….

Felmérést szeretnénk végezni annak érdekében, hogy volna-e a Telepü-
lésen igény nyugdíjas lakások kialakítására a Gondozási Központ mellett. 

Elgondolás szerint kb 30-35 négyzetméteres kis lakásokban lehetne gondol-
kodni, ahol egy ún. „nappali/háló mellett, amerikai konyha, zuhanyzó és mel-
lékhelyiség kerülne kialakításra“ – ellátásban; felügyeletet, gondozási-, ápolási munkát,
étkezést, stb. – igény szerinti ellátást biztosítana a Gondozási Központ.
Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén az elképzelés további kidolgozása lehetséges. 

Amirõl beszélnünk kell…

Talán nem is sok évvel ez-
elõtt, végtelen tisztelet övezte
az orvost, a pedagógust, a köz-
tisztviselõt, de járt a tisztelet az
arató embernek, a postásnak,
a szakácsnak, mindenkinek. 

Az mondja az „okos“, az
értékeinket magunk teremtjük. Vannak értékeink? Én tisztelem azt, aki értem
munkát végez, legyen az általános iskolai, vagy felsõ fokú végzettségû, legyen
takarító, ápoló, bolti eladó, szakács vagy konyhalány, vagy épp igazgatási
fõelõadó, tanító, óvónõ, bölcsõdei gondozó...  

A tisztességgel végzett munkának becsülete van. 
Ha az ember a Segítõ munkára teszi fel az életét, akkor azért tisztelem. A

munka akkor válik hivatássá,  mikor aki ellátja, annak érzi, és mikor – akiért
végzik –, hálás érte. 

Nincs alantas, nincs szégyellni való munka. És jól dolgozni  úgy lehet, ha az
ember felemelt fejjel végezheti a feladatát. Tisztességet ad és tisztességet kap. 

Nemcsak az embernek, a munkának is kell, hogy becsülete legyen.
Segítsenek, hogy így legyen.  
2012. novemberben a Szociális Munka Napját (Segítõk Napját) ünnepeltük. 
………………………………………………………………..

Tisztelettel és hálás szívvel köszönjük meg Tóth Ferencnek a Kegyeleti
Emléknaphoz adott virágokat, köszönjük Varga Lászlónénak a Mikulásra
ajándékozott almát, Jutka ABC-nek hogy  kedvezményt biztosító  áron kaphat-
tuk a szaloncukrot és a Mikulást, Tercsiné Buzás Ilona ajándékait Mikulásra, és
Miklovics Tibornak és feleségének a 101 palacsintát.

Szebbé te t ték az ünnepeinket ,  erõte l jesebbé az ember i  jóságba
vetet t  h i tünket .  Köszönjük.

Végül köszönöm, hogy a Kézimunkakör vezetõje Vargáné Bodor Judit, és
tagjai meghívtak kiállításuk megnyitójára. Gyönyörû kézimunkák, horgolás,
kötés, foltvarrás, gyöngyfûzés, kelmefestés, gobelin, amiket láttam. Köszönöm az
élményt, és a megtiszteltetést.                          Tigyi Istvánné intézményvezetõ
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Hírek az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központból…

Ha
kará-

csonyfa
lehetnék, sok

ajándék között,
aranyszálba, ezüst-

hímbe, fénybe öltözött!
ágaimon

kristálygöm-
bök, piros, fehér,

kék: villantanák, szer-
te szórnák az ünnep fényét.

Cukorkákba, habcsókokba bur-
kolnám magam, s a csúcsomon egy fényes

angyal szállna
boldogan. Szenteste

sok apróság nevetve ját-
szana: néznék a sok játékot,

mit az angyal tett oda. Ágam föléjük
hajolna, s simítana lombkezem karácsonyi,

áldó csók-
kal minden
gyermeken.

Uram, adj...
Egy kicsit több türelmet, hogy
elviselhessem azokat a szemé-
lyeket is, akikkel nehéz együtt élni;
Egy kicsivel több állhatatosságot,
hogy folytathassam kötelessé-
gemet akkor is, ha kíváncsiságaim-
mal ellentétesek;
Egy kicsivel több alázatosságot,
hogy megmaradjak azon a helyen,
ahová Isten állított, akkor is, ha az
a hely nem mindenben vág egybe
álmaimmal és terveimmel;
Egy kicsivel több belátást, hogy az
embereket olyannak vegyem, ami-
lyenek, s nem amilyennek szeret-
ném õket; 
Egy kicsivel több okosságot, hogy
mások ügyeivel minél kevesebbet
foglakozzam, s magamat ne izgas-
sam miattuk;
Egy kicsivel több erõt, hogy  türel-
mesen fogadjam azt az eseményt,
mely éppen most megzavarta az
örömömet;
Egy kicsivel több kedvességet, hogy
ne mutassam megbántottságomat;
Egy kicsivel több önzetlenséget,
hogy mások helyzetébe minél
mélyebben beleélhessem maga-
mat. (Newman bíboros)

HA...



Kedves Olvasóink! Adósak maradtunk az
„Anyanyelvi hét“ rendezvénysorozatának
eredményeivel, hiszen az elõzõ szám lapzártá-
ja idején még zajlottak a versenyek. Íme a lista:

Szépolvasó verseny 2012. november 26.

2. évfolyamon
I. helyezett Szabolcska Krisztina  2. a
II. helyezett Gyenes Fanni   2. b
III. helyezett Túri Bálint   Nyárlõrinc
Különdíjban részesült: Hürkecz Milán Aurél  2.c

3. évfolyamon
I. helyezett Kunsági Gréta  Nyárlõrinc
II. helyezett Klingert Georgina 3. c
III. helyezés Nagy Veronika Lívia  3. b
Dicséretben részesült: Nagy Ramóna 3. a
Külön dicséretben: Szabó Brigitta Nyárlõrinc

Dobecz Richárd 3. c
Dósa Ábel  3. a
Varga Sándor  3. b
Anka Gyula Benedek 3. b
Faragó Martin 3.c

4. évfolyamon
I. helyezett Riczu Regina  4. a
II. helyezett Heinrich Blanka  4. b
III. helyezett Bõszén Fanni  Nyárlõrinc
Különdíjban részesült: Faragó Violetta  4. b

Szépolvasó verseny 2012. november 19.

5. évfolyam
I. helyezett Csíkos Anna 5. b
II. helyezett Nagy Zsuzsanna Lilla  5. a
III. helyezett Kulcsár Tamás 5. o. Nyárlõrinc
Különdíjban részesült: Horváth Balázs 5. o.  Nyárlõrinc

6. évfolyam
I. helyezett Dakó Bianka Csilla  6. a
II. helyezett Honti Dorka Laura  6. b
III. helyezett Lovász Adrienn 6. o. Nyárlõrinc
Különdíj: Kiss Balázs 6. a
Dicséret: Rozsnyói Réka 6. b

Papp Kincsõ 6. a
7. évfolyam

I. helyezett Csíkos Tamás 7. b
II. helyezett Szücs Bettina   7. b
III. helyezett Golovics Lilla  Nyárlõrinc
Különdíj: Szabó Réka    7. a

Szabó Dávid 7 .b
8. évfolyam

I. helyezett Aszódi Janka  8. a
II. helyezett Gyenes Renára  8. c

Sütõ Eszter 8. a
III. helyezett Váradi Fruzsina  8. a
Különdíj: Aranyos Beáta   8.

Lovas Bettina 8. c
Botos Ádám       8. a
Kiss Dorina   Nyárlõrinc

Mesemondó verseny 5. évfolyam  2012. nov. 20.
I. helyezett Kakó Csongor  5. a
II. helyezett Takács Eszter   5. b

Pataky Noémi   5. a
III. helyezett Zubor Fanni Nyárlõrinc
Különdíj: Veres Viktória   5. b
Dicséret: Faragó Nóra 5. a

Nagy Zsuzsanna Lívia   5. a

Mondamondó verseny  6. évfolyam 2012. nov. 20.
I. helyezett Kovács Marcell   6. b
II. helyezett Dakó Bianka Csilla  6. a
III. helyezett Rozsnyói Réka 6. b

Papp Kincsõ   6. a
Dicséretben részesült:    Barkóczi Anasztázia   6. b

Versmondó verseny 2012. november 22.
7. évfolyam

I. helyezett Nagy Mihály 7. a
II. helyezett Csíkos Tamás 7. b
III. helyezett Dabis Brigitta  7. b

Szabó Dávid  7. b
Különdíjban  részesült: Bognár Ádám  7. o. Nyárlõrinc
Dicséretben részesült: Varga Kata 7. c

Tombácz Adél 7 .b
8. évfolyam

I. helyezett Rozsnyói Ákos   8. c

II. helyezett Váradi Fruzsina  8. a
III. helyezett Kovács Zsolt  8. a

Seres Sába 8. o.   Nyárlõrinc
Különdíjban részesült: Botos Ádám   8. a

Laczkó Gréta 8. c

Versesmesemondó verseny 2012. nov. 28.
1. évfolyam

I. helyezett Tálas Regõ Áron  1. b
II. helyezett Sütõ Lilla 1 .a
III. helyezett Kiss Tamás Márk Nyárlõrinc
IV. helyezett Farkas Andor Benjamin  1. a
Különdíjban részesült: Barta Panna  1. b

Csíkos Zita  1. b
2. évfolyam

I. helyezett Gyenes Fanni  2. b
II. helyezett Illés Janka  2. a
III. helyezett Deli Bence  2. a

Raisz Vencel 2. c
Különdíjban részesült: Németh Vanda  2. c

Belicza Panna 2. a
Golovics Attila  Nyárlõrinc

Verses mesemondó verseny 2012. nov. 30.
3. évfolyam

I. helyezett Rádi Dominika   Jázmin  3. c
II. helyezett Nagy Ramóna   3. a
III. helyezett Halasi Sára  Nyárlõrinc
Különdíjban részesült: Szabó Bence  Zoltán 3. a

Tálas Donát Marcell 3. b

4. évfolyam
I. helyezett Jurás Korina Roberta   4.b
II. helyezett Agárdi Erika  Nyárlõrinc
III. helyezett Madari Lili   4. a
Különdíjban részesült: Riczu Regina  4. a

Kiss Csaba  4. b

Szövegértés versenyen
5. évfolyamon

I. helyezett Németh Magdaléna Nyárlõrinc
II. helyezett Németh Dorka 5. b

Kakó Csongor  5. a
III. helyezett Csille Lajos  5. a

6. évfolyamon
I. helyezett Kovács Marcell  6. b
II. helyezett Honti Dorka  6. b
III. helyezett Rozsnyói Réka  6. b

Kiss Balázs  6. a
7. évfolyamon

I. helyezett Tombácz Adél  7. b
II. helyezett Bognár Ádám Nyárlõrinc

Varga Gergõ  7. c
III. helyezett Nagy Gergõ Nyárlõrinc

8. évfolyamon
I. helyezett Váradi Fruzsina 8. a
II. helyezett Gyenes Renáta 8. c
III. helyezett Sütõ Eszter  8. a

Helyesíró verseny
5. évfolyamon

I. helyezett Zubor Fanni  Nyárlõrinc
II. helyezett Nagy Zsuzsanna Lilla   5. a

Németh Magdaléna  Nyárlõrinc
III. helyezett Csíkos Anna  5. b

Kun Enikõ Andrea 5. a
Simonyi Martina  5. a

6. évfolyamon
I. helyezett Honti Dorka 6. b
II. helyezett Mészáros Mónika Nyárlõrinc

Dakó Bianka  6. a
III. helyezett Kovács Marcell  6. b

Lakatos Lili Veronika  6. b
7. évfolyamon

I. helyezett Csíkos Tamás   7. b
Golovics Lilla  Nyárlõrinc

II. helyezett Szecsõdi Dorina   7. a
Privler Dóra  7. a

III. helyezett Sütõ Benedek 7. b
Tombácz Adél  7. b

8. évfolyamon
I. helyezett Sütõ Eszter  8. a
II. helyezett Dencs Nikolett  8. b
III. helyezett Váradi Fruzsina  8. a

Gyenes Renáta 8.c

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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2012. december 1-jén Kecskeméten a Lánchíd Utcai Általános
Iskola tornatermében rendezték meg a Sport XXI. Atlétika
versenyét. Mondhatnánk: „Teher alatt nõ a pálma, Dávid a Góliátok
között“, hiszen a dél-alföldi régiós verseny, atlétáink városi szárny-
bontogatása“ rendkívül erõs, sportiskolákat viadalon történt.
Hódmezõvásárhely, Békéscsaba, Kecskemét sportiskolai és
egyesületi válogatottjai mellett kicsiny községünk 2000-2001-es és
2002-2003-as születésû, 3 hónapos szakköri múlttal rendelkezõ
diákjai derekasan helytálltak. Minden résztvevõ, de még a verseny-
bírák számára is meglepõ volt, hogy kezdõ sportolóink milyen
elszántsággal, hatalmas küzdeni akarással teljesítették a versenyt. 
Az ötpróbából álló versenyen: (futó váltó, gátfutó váltó, helybõl
medicinlabda lökés, helybõl 3-as váltott lábú szökdelés, haránt zsá-
molyszökdelés)
2002-2003-as születésû diákjaink V. helyezést szereztek, 8
csapatból 

A 2000-2001-es születésûek ötpróbáján (futó, gátfutó váltó, páros
zsámolyszökdelés, beszökkenéses medicinlabda lökés, helybõl 5-ös
váltott lábú szökdelés) 7. helyezést értek el diákjaink a 8 csapatból.

CSAPATTAGOK:
2002-2003 ban születettek
Faragó Martin 3. c, Árvai Albert 4. a, Németh Péter 4. a, Dobecz
Richárd 3. a, Bori Milán 4. b, Bódor Bence 4. b, Bodor Dezsõ 4. b,
Kotvics Dominik 2. a, Tombácz Arnold 4. a, Jánosi István Flórián 2. a
2000-2001-ben születettek
Németh Anna Bernadett 5. b, Uram Melinda 5. b, Gyetvai Boglárka 6.
b, Honti Dorka Laura 6. b, Tamásy Krisztián 5. b, Kovács Marcell 6. b,
Dencs Diána 6. b, Pigniczky Martin 6. b, Antal Krisztián Ciprián 6. b,
Mihalik Martin 6. b
Gratulálunk diákjainknak és Retkes Tibor tanár úrnak!

November 24-én az Erzsébet-Katalin bálok törté-netében elõször
iskolánk tornaterme adott helyet a rangos rendezvénynek. A szülõi
közösség javára szervezett vigalom példás rendezését, a felajánlott
tombolatárgyakat, a remek díszítést, a finom ételt, a sok-sok munkát
nagy szeretettel köszönjük minden szervezõnek, közre-mûködõnek!

Talán a kezdeti években volt csak akkora érdeklõdés a bál iránt,
mint idén. A vendégek száma minden bizonnyal meghaladta a 200
fõt. Köszönhetõ ez a példás szervezésnek, a Kösöntyû tánce-
gyüttes és az iskolások mûsorának, s minden bizonnyal annak a
várakozásnak is, amely az SZMK-s anyukák fergeteges produkcióját
elõzte meg. Bízunk abban, így lesz ez jövõre is!

Idén negyedik alkalommal nyitott ki december 8-án az „Adventi
udvar“. A pedagógusok és a szülõk segítségével az osztályok szám-
talan ötletes díszt, ajándékot, süteményt készítettek, melyek eladásá-
val az iskolai alapítványt támogatjuk. Idén sem maradhatott el a forró
tea és csoki, a forralt bor, a harapnivaló, s az osztályok mûsorait is sok
tapssal jutalmazta a lelkes közönség. A beígért 20-30 cm-es hóból alig
valami, a fagyból viszont annál több jutott el hozzánk. Ennek ellenére
nagyon sok vendégünk volt. Köszönjük a szülõk, a tanárok és a gyer-
mekek fáradhatatlan szorgoskodását a sátrakban, a díszítésben, a
délutáni munkában!
Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját hangversenyekkel,
bemutatókkal, ünnepi héttel köszönti az ország. Iskolánk tanulói
számára a Corhidea kamaraegyüttes szólistákkal kiegészülve a mester
Háry János címû daljátékának keresztmetszetét adta elõ a mûvelõdési
házban december 12-én. A jól felépített beavató koncertet nagy tapssal
köszönték meg diákjaink. 

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány a 2011. esztendõben az 1%-os felaján-
lásokból 370.426.- Ft-tal gyarapodott. Az összeget teljes egészében a
gyermekek beiskolázási támogatására fordítottuk. Köszönjük minden
kedves felajánló támogatását! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi
adójuk 1%-ának felajánlásakor is gondoljanak
alapítványunkra! Adószámunk: 18346644-1-03

ISKOLÁNK DIÁKJAI ÉS MINDEN
DOLGOZÓJA NEVÉBEN ÁLDOTT,
SZÉP KARÁCSONYT, NAGYON
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!



Elmélkedés a betlehemi Jászol körül

Egyházközségünk tagjainak írásaival
kívánunk minden olvasónknak,
Lakitelek minden polgárának áldott,
békés, boldog karácsonyt és lelki
megújulást az új esztendõben!

KARÁCSONYI GONDOLAT

„Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett.“
Valahányszor eszembe jutnak Gárdonyi Géza gyönyörû

sorai, béke és melegség költözik a szívembe. Olyan egy-
szerûen és szépen fejezi ki az ember vágyakozását a legna-
gyobb jó után a szerzõ, s olyan magától értetõdõ a versben a
megoldás is. 

Mindannyian telve vagyunk vágyakkal. Napról napra keressük, kutatjuk,
miképpen elégíthetnénk ki azokat. Érezzük a teljesség hiányát, s a „modern“
ember ezernyi gondja mellett a társas magány gyötrelmét is megtapasztalja. 

Ha megkérgesedett, kemény szívünk repedésein át a mennybéli énekszó
utat talál, s belefeledkezünk a ma született Kisded mosolyába, tudni és érezni
fogjuk, nem kell más, nem kell semmi a boldogsághoz, csak az Isten
kegyelmére való rátalálás. És akkor közelebb jövünk a jászolhoz, és
letérdelünk, mint az „egyszerû pásztor“, s érezzük, hogy soha és semmi nem
választhat el minket az Isten szeretetétõl. Nekem ez a karácsony.

Olajos István

Karácsony este elénekelve a Mennybõl az angyalt
és a többi éneket, a gyermekeimet nézem a karác-
sonyfa körül. Eszembe jut a gyermekkorom. Eszembe
jut, hogy ugyanitt édesapámmal, édesanyámmal,
bátyámmal és a húgommal együtt énekeltünk a karác-
sonyfa alatt. Boldog, felejthetetlen pillanatok voltak. Ha
napközben a nagy izgatottságtól össze is kaptunk a

testvéreimmel, estére már béke és egyetértés volt közöttünk. Hosszasan
idõztünk a fa körül, nem rohant senki sehova. 

Remélem, a gyermekeim is valami hasonlót tudnak majd elmondani 20-25
év múlva. Rozsnyói Ákos

Angyaljárás

Gyerekkoromban minden szenteste angyalokat vártunk, és
láttunk is röpdösni a zárt ajtó üvegén keresztül. Soha nem
volt számomra kérdés, hogy angyalok valóban léteznek, és
jelenlétük, segítségük olykor szinte kézzelfogható. Így aztán
nem is ért semmiféle trauma, nem volt szükségem magya-
rázatokra, amikor eljött az ideje angyalsegéddé léptem elõ,
és igyekeztem én is meglepetést okozni. Most, hogy
gyerekeim vannak, akik ugyanolyan csillogó szemekkel vár-
ják az angyali csengettyûszót, mint egykor én, egyre jobban
érzem, hogy szükségem van az angyalokra. Égi segítség
nélkül képtelen lennék kifürkészni kicsi szívek titkos vágyait, és áldás nélkül
nem lenne erõm megvalósítani azokat. Ajándék számomra minden hosszú,
csendes adventi éjszaka, amikor imádságos lélekkel készítgetem a kis
meglepetéseimet, amik korántsem tökéletesek, mégis olyan nagy örömöt
tudnak okozni.

A tavalyi karácsony gondok között talált minket. Számomra még az is
kérdéses volt, hogy karácsonyfánk lesz-e egyáltalán, de csodák csodája, még
ajándék is került alá. Ám az igazi ajándék és csoda az, hogy nem csak kará-
csonykor, hanem nap, mint nap megélhetem, hogy az Úr gondoskodik, soha
nem hagyja magára övéit, és mindig megtartja ígéretét. Ezt látom, amikor a

jászolban fekvõ kicsi Jézusra tekintek, ezt a jó hírt zengik az angyalok, és ezt
kell nekem is tovább ajándékoznom.  Ankáné Tábori Hajnalka

Advent II. hete: Keresztelõ János, a puszta embere (Lk 3,1-6)

„A puszta ezt tanítja: annak, hogy a TE léphessen az
AZ helyébe, üresség a feltétele. Csend, a munkából
való kiszakadás, sõt belsõ magány és szegénység
kell hozzá. Ezért teremtheti meg a puszta valósága
életemben a lehetõséget arra, hogy a mindennapi
eseményeket úgy éljem meg, mint Isten jelenlétét és
közelségét.“ 

(Gisberth Greshake)

A hajnali misén a kis Jézusra várunk, várok.
Várom a saját újjászületésemet. Szenvedek a saját korlátoltságomtól,

bûnösségemtõl. 
Isteni lényegünk tisztaságot követel, szeretnénk a bûnnek meghalni, az élet-

nek élni akarunk.
Ehhez újjászületés szükséges. 
Ki tudom mondani: gyenge vagyok, magamtól nem tudok újjászületni!?
Ha a – koránt sem passzív – várakozásban a kis Jézus megszületik a

lelkemben, õ az én csüggedt lelkemben is tisztaságos babaillatot áraszt. 
Szerintem a kisded születése nem a fa alatt történik, még csak nem is

Karácsony napján, a készülõdés, nyüzsgés közben. Addig születik meg – az
ádvent idején –, ezért tudunk ünnepelni, mert addigra Vele együtt mi is
újjászülettünk… 

Kedves lakiteleki hívek és kevésbé hívek! Éljük át együtt a Várakozást,
szülessünk újra! Vass Balázs Ákos

Az ünnepi szentmisék rendje:

December 24-én  hétfõ
délután  4 órakor a gyermekek  

pásztorjátéka.
Ugyanezen a napon éjféli mise.

December 25 kedd:
Krisztus születése: reggel 8 és este 6 óra.

December 26.  szerda:
Szent István elsõ vértanú: reggel 8 óra.

December 30. vasárnap:
Szent Család vasárnapja: reggel 8 és este 6 óra.
A reggeli szentmisén a jubiláló házasok megáldása.

December 31. hétfõ:
este 6 órakor év végi hálaadás.

2013. Január 1. kedd: ÚJÉV
Szûz Mária Isten anyja:

reggel 8 és este 6 óra.

Egyházközségünk honlapja: lakiteleiplebania.hu

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

„Az Ige testté lett és köztünk lakott.“ ( Jn.:1,14)
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R E F O R M Á T U S  É L E T  S Z E R K E S Z T I : Szabó Tamás lelkész

„Megjelent az Isten  üdvözítõ kegyelme minden embernek…“ (Titus 2,11.)
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Ez a tény az Isten szeretetének örök
titkáról szóló kijelentés.  Olyan örömüzenet,
amelyhez fogható nem volt és soha nem
lesz.  Ma is átzeng az egész Univerzumon,
a látható és láthatatlan világmindenségen. 

„Az örök Isten emberré lett“ /324,2 dics./-
énekeljük, Jézus Krisztus személyében
megjelent  a bûn átkától Szabadító,  a halá-
los haláltól Megmentõ,  örök életet
Ajándékozó és üdvösségre Vezérlõ
kegyelem.  

Aki azzal tette mindezt nyilvánvalóvá,
hogy magára vette bûnnel terhelt ember-
létünket, elszenvedte bûneinkért  Isten
jogos ítéletét,   és  vállalva a csúfos
kereszthalált, meghalt a Golgotán, de har-
madnapon feltámadott,  és sokrendben,
sokak elõtt  tette bizonyossá, hogy „Õ a
feltámadás és az élet. És aki hisz õbenne,
ha meghal is, él az. És aki csak él és hisz
õbenne, nem hal meg soha.  Hiszed-e
ezt?“ /Jn 11,25-26./

Erre a kérdésre mi magunk vagyunk a
válasz:    Minden embernek megjelent, min-
den embernek Jézus Krisztus a bûnéért a
váltság, minden embernek egyedül õbelé
vetett hit által van és lehet halálon át örök
élete.  Nincsen másban bûneink bocsánata
és  lelkünknek üdvössége, csak egyedül
Jézus Krisztusban.  

Ennek az elvégzett kegyelemnek,
szeretetnek a következménye  a kegyessé-
gre és szent életre épülõ és törekvõ életvi-
tel, amely szakít a bûnnel,  és kész szívvel,
örvendezõ lélekkel várja Ura hatalommal és
szent ítélettel  való visszajövetelét. 

Az Õt váró lélek  készül Ura megje-
lenésére, tudva azt, hogy Isten ítéletében
is kegyelmes, irgalmas és szeretõ éde-
satyja, aki övéit így hívja: „Jöjjetek én
Atyámnak áldottai és örököljétek az orszá-
got,amely számotokra készíttetett  a világ
alapjainak felvettetése elõtt.“ /Mt 25,34./

Isten
üdvözítõ
kegyelme

szentelje meg
karácsonyunkat,

egész 
életünket. 
Ámen.

Túrmezei Erzsébet: ÚJ ÉV
(Ruth Modersohn után németbõl)

Mit hoz az év? Nincs bennem
gond, félelem.
Szeretnék hálát adni
mindenért szüntelen,
és teljes szívvel járni
szent útadon
akkor is, ha nem értem,
miért a fájdalom.

Egyszerûen hiszek, és
nem tágítok.
Igéd az enyém marad:
boldog titok!

Mit hoz az év? Kegyelmet!
Újat! Sokat!
Hordoz, segít a célig
és tisztogat.
Szánó szerelmed újra
felémragyog,
hisz tudod, kicsiny, gyenge
gyermek vagyok.

Indulok bízva, bátran.
Új év fogad.
Add, hogy szüntelen lássam
szent arcodat!

ISTENTISZTELETEK AZ ÉV
FORDULÓJÁN:

2012. december 30.
Az év utolsó vasárnapja

9 órakor  Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc

2012. december 31.  Óévi hálaadás
15 órakor  Nyárlõrinc
17 órakor  Lakitelek

2013. január 1.  
Újévi istentisztelet úrvacsorával
9 órakor  Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc

2013. január 6. Az újév elsõ vasárnapja
8 órakor  Tiszaalpár
9 órakor  Lakitelek

11 órakor  Nyárlõrinc

EZ A SZERETET!

ÚGY
– bár felfoghatatlan, de annyira

SZERETTE ISTEN
– aki az élet értelme és célja –

A VILÁGOT,
– amely magára hagyatva csak vesztébe

rohanna,

HOGY AZ Õ EGYSZÜLÖTT FIÁT
– s benne önmagát –

ADTA,
– érettünk föláldozta –,

HOGY AKI HISZ ÕBENNE 
– kivétel nélkül mindenki, s aki mindent

Tõle vár,
bizalmát egészen belé veti –

EL NE VESSZEN, 
–ne legyen élete értelmetlen és céltalan –,

HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN! 
– tökéletességben s örök harmóniában

Istennel,
az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Az új esztendõre  is 
kérjük és kívánjuk 
minden  kedves

Testvérünk életére
Isten kegyelemének és
szeretetének  bõséges

áldását.
A régi, de mindig új

köszöntéssel:

Bízzad Újra Életed
Krisztusra!



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

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049

LAKITELEKI    ÚJSÁG10 december

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES
VENDÉGEINKET, HOGY AZ

USZODA
2012. dec. 15-tõl  KARBANTARTÁS

MIATT ZÁRVA TART. 
NYITÁS: 2013. január közepe.

MEGÉRTÉSÜKET kérjük és KÖSZÖNJÜK!

Külhoni hírek:
Bognár Béla professzor úrtól kaptam
levelet (Ohio), melyben beszámolt arról,
hogy az idõ vas foga õt sem kíméli, itt-ott
fáj, kopott, mégis állhatatosan folytatja a
feleségével, Aprillal együtt a gyûjtést a
magyar diákok taníttatására. A levelébõl
idézek néhány gondolatot:

„Kevesen tudják, hogy valóban két
ösztöndijat alapítottunk. Az elsõt 14 éve a
Wright State Universty-n, Dayton, Ohio,
ahol 1974 óta vagyunk és 30 évig tanítot-
tam. Ezt az ösztöndíjat úgy hívják, hogy
Hungarian Ancestry Scholarship Fund és
Magyar származású diákok kapják, akik
ide járnak. Eddig 55 diákot tamogattunk a
több mint 100 ezer dollár befektetésébõl.

Amikor errõl az ösztöndíjról hallottak a
Magyar diákok, sok országból kaptunk lev-
elet, fõleg Kárpát-medence területérõl,
hogy ide akarnak jönni. Mivel kezdetben
nem volt elég pénzünk, elhatároztuk, hogy
alapítunk egy Magyar Ösztöndij Alapot az õ
részükre. Abban hittünk, hogy otthoni diáko-
kért szívesebben áldoznak a magyarok,
ebben nemcsalódtunk. Az elmúlt 13 évben
több mint 400 ezer dollárt sikerült gyûj-
tenünk és átutalnunk az 5 országban tan-
uló diákoknak. (Akit érdekel, annak megküld-
jük a pontos listát országonként és szakmák-
ként a végzett diákokról.) Eddig 132 diákot
támogatott alapunk. Célunk mindig az
volt, hogy a diákok maradjanak otthon
végzés után és szolgálják  a magyar
közösséget. Ezt el is értük, mert eddig
csak 5 diák dolgozik külföldön az 56
végzett diák közül... „

„Képzeljétek múlt vasárnap a pap
hosszan idézett Orbán Viktor Madrid-
ban mondott beszédébõl, honnan vette,
fogalmam sincs. Jól ismerte a magyar
ügyeket, még Kádár haláláról is beszélt,
hogy papot hívatott Németh Miklós által.
Errõl nem hallottam, hol találom meg az
igazat róla?“

Drága Porfesszor Úr! Ezt nem tudom,
de hátha valaki olvassa, s megosztja
velünk...  Üdvözlettel:         Czinege Edit

BÚCSÚZUNK!

Tisztelt Gyászoló

Gyülekezet!

Kedves Erzsike,

Zsófi, 

Rokonok, Ismerõsök

gyászoló 

Munkatársak!

Évvége közeledik, rendezgetem az irataimat sor-
jáznak a Népfõiskolán dolgozók nevei. Dolgozói lista
a bent lévõ szabadságokról, túlórákról, bérlista,
meghívó az évzáró értékelésre. Szemem elsõ pil-
lantása minduntalan Akócsi János nevére esik. Elsõ
a névsorban. Olvasom, és hihetetlen számomra,
hogy soha többé nem kezdõdik nevével a sor. Alig
egy éve, hogy munkatársat búcsúztattunk, és most
újra  itt állunk megrendülten. El kell köszönnünk
valakitõl, aki része volt az életünknek. 

1996. február elsején állt munkába és 16 éven
keresztül biztosította azt a gondos és szép, tiszta
környezetet vendégeink és valamennyiünk
számára, amit az ideérkezõ hallgatók dicsérõ szavai
is számtalanszor visszaigazoltak.

Nem vonakodott a munkától, még ha az utóbbi
idõben ez komoly erõfeszítéssel, szenvedéssel is
járt együtt. Bizakodó volt, gyógyulni akart, élni, dol-
gozni, szeretni a családját, a munkatársait,
önzetlenül segíteni mindenben és mindenkinek.

Filozófusok mondják, hogy  az élet nem más, mint
utazás a halál felé. A halál is az életünk része, ez a
sorsunk. Az ember annyiszor hal meg, ahányszor
elveszti övéit. Azzal vigasztaljuk magunkat, hogy az
idõ múlásával minden seb begyógyul.

Nem, nem az idõ gyógyít be minden sebet, hanem
a szeretet. Az emlékezõ, az egymást erõsítõ
szeretet.

Erre tanítottál életed példájával bennünket, így
emlékezünk Rád, kedves János!

Az általad faragott kopjafák örökre õrzik
emlékedet.
Isten Veled, nyugodj békében!

Lezsák Sándorné Sütõ Gabriella

Elhangzott: 2012. december 11-én, 
Akócsi János ravatalánál. 

Csondor Kata: 

Hóban ébred majd az ünnep
Hóban ébred majd az ünnep,
minden percben nevet ránk.
Tud-e bármi szebbet adni,
mint a békés nagyvilág?

Körbenézel, s látsz egy arcot
amin némán gond pihen.
Reményt adhatsz pár mosollyal, 
hogy a holnap más legyen.

Jut még bárkinek 
a tiszta fénybõl egy cseppnyi láng!
Jókedv könny helyett.. 
Ha másod nincs is, ezt add tovább!

Hóban ébred majd az ünnep,
minden percben nevet ránk.
Tud-e bármi szebbet adni,
mint a békés nagyvilág?

Körbenézel, s látsz egy házat
mit a napfény elkerül,
kopogj csendben, meleg szívvel,
úgy már nem lesz egyedül. 

Jut még bárkinek 
a tiszta fénybõl egy cseppnyi láng!
Jókedv könny helyett.. 
Ha másod nincs is, csak add tovább. 

Van még gondolat, 
mi átadható.
S van száz pillanat,
mi szétosztható. 

FIGYELEM!

Az Integrált
Közösségi Terem
2012. december 16 
és 2013. január 14 

között 
ZÁRVA tart.

megértésüket kérjük,
köszönjük.

ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

MINDENKINEK!
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Tisztelt Lakosság!

Bizonyára mindannyian értesültek a médiából
arról, hogy százezer felnõtt kaphat támogatást infor-
matikai és idegen nyelvi képzésekhez: a kiemelt
uniós projekt elindítását követõen. A projekt lebo-
nyolítását az eMagyarország Pontok eTanácsadói-
nak bevonásával hajtják végre.

A képzések 90 órásak és a bekerülési költségük
maximum 5%-t kérik önrészként megtéríteni, ami
nem lehet több ötezer forintnál.

A felnõttképzési program kiemelten kezeli a munka-
nélkülieket, a kismamákat, a romákat, a legsze-
gényebb környezetben élõket és a 45 év felettieket.

Ma Magyarországon a felnõtt lakosság körülbelül
85 százaléka nem beszél semmilyen idegen nyelvet,
de az informatikai képzettség területén is hasonlóak
az adatok. Ugyanakkor már szinte alig van olyan állás-
hirdetés, ahol minimális elvárásként nem kérnek ide-
gen nyelvi, illetve informatikai alapismereteket, ezért
éljenek a lehetõséggel és jelentkezzenek a képzésre!

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzé-
seknek nincs felsõ korhatára. A jelentkezõk a kö-
vetkezõ két évben az ország egész területén össze-
sen 300 képzõ helyen tanulhatnak majd. Nyelvi tan-
folyam minimális létszáma 12 fõ, informatikai oktatás
esetében 15- 20 fõ, képzõ intézményenként változó.

Amennyiben polgármesterünk aláírja az eMagyar-
ország által küldött hozzájáruló nyilatkozatot, hogy
2014. dec. 31-ig a projekt lezárásáig, a képzések ide-
jére engedélyezi a munkavégzéshez szükséges
eszközök ingyenes elhelyezését, költségtérítést nem
igényel mûködtetésükért, továbbá más jogcímen –pl.
terembérlet – semmilyen költségtérítésre nem tart
igényt, akkor lehetõség nyílik helyben történõ oktatás-
ra. Ez azért nagyon fontos, mert ellenkezõ esetben a
jelentkezõknek Kecskemétre, Szolnokra vagy más
településre kell elutazni vagy 45 alkalommal (rossz
idõ esetén is), ami nem kevés költség és teher.

Egy dologra még felhívnám a figyelmet, aki jelent-
kezik, az menetközben nem gondolhatja meg magát,
végig kell járnia, mert ellenkezõ esetben ki kell
fizetnie a képzés teljes költségét!

Várjuk a könyvtárban a jelentkezõket és a mini-
mum létszám esetén már zárt csoportként regiszt-
ráljuk a résztvevõket egy képzõ intézménynél.

Dékány Zoltánné

Minden lakitelekinek szívbõl kíván-
ja  a LAKITELEKI ÖNKÉNTES
SEGÍTÕK EGYESÜLETE (L.Ö.S.E.):

Jégvirág költözzön minden ablakba,

Gõzölgõ kalácsból jusson az asztalra.

Legyen sok ajándék, szívembõl kívánom,

s gazdagon örömben teljen a Karácsony!

Községi Könyvtár Lakitelek
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz.

Telefon: 76/448-957    Mobil: 20/5484-481 
email: k2081@koznet.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu

A Lakiteleki Nagycsaládosok közhasznú egyesülete,
ezúton szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik 2012 évben támo-
gatta szervezetünket. 

Külön köszönet azon család-
jainknak és segítõknek, akik részt vet-
tek a Népfõiskolán megrendezett
Családkongresszus lebonyolításában.
Ezen rendezvényen a nagy Magyarországról érkezett csalá-
dok, több mint 500 fõ, aktív kikapcsolódását tettük lehetõvé. 

Köszönjük a magánszemélyek által felajánlott ruha és
egyéb adományokat, melybõl több alkalommal sikeresen
rendeztünk a lakitelekiek számára ingyenes ruhabörzét, a
régi óvoda épületében. 

Eredményekben és hétköznapi boldogságban
bõvelkedõ,  

szerencsés Újévet  k ívánunk!

Kutasiné Szombati Márta elnök
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete 
nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu

www.lne.hu       +36 30 / 273-0088

Meghívó
A Lakiteleki Önkéntes Segítõk

Egyesülete szeretettel meghívja Önt és családját
a 2012. dec. 31-én 1900 órakor kezdõdõ,

– a Mûvelõdési házban tartandó – 

SZILVESZTERI BÁLJÁRA!
Vacsora: Töltöttkáposzta
Belépõ: vacsorával: 1.200.- Ft;

vacsora nélkül: 300.- Ft
14 év alatti gyermekeknek a vacsora és a belépõ ingyenes,

Támogatójegyük: 200.- Ft
A zenét Fekete Attila szolgáltatja.

Jegyek elõvételben Németh Aninál az iskolai  titkárságon,
Faragó Józsefnénál 0630-625-08-53(Bocskai út 7.)
Gödény Mártánál 0630-293-49-31(Vörösmarty utca 2.), és
a FOTÓBOLTBAN kaphatók – dec. 30-ig.

Várunk mindenkit sok  szeretettel! L.Ö.S.E.

Tisztelt Lakosság!

Ismét eltelt egy év, és az év végéhez közeledve
az ember számadást végez, mit tett, azt jól tette-e,
mi az, amit a jövõben másként kell tennie.

Nekünk az év elején ismét azzal kellett szem-
besülnünk, hogy szûk mozgásterünk van, kevés a
lehetõség, amivel gazdálkodhatunk. 

Ennek ellenére mégis elégedetten zárjuk az évet,
mert ugyan nem kaptunk engedélyt könyvbeszer-
zésre, de a Márai-program keretében településünk
közel 400 ezer forint érõ könyvet kapott most kará-
csony elõtt. A Könyvtári Közösségekért Alapítvány
támogatásával is vásárolhattunk könyveket.
Kecskemét volt jegyzõje, Dr. Metzger Éva és más
kecskeméti és helyi lakos is adományozott
könyveket könyvtárunknak, olvasóinknak, hogy ne
szenvedjünk hiányt. Elõadóink többsége térítés
nélkül eljött hozzánk, ismerve nehéz helyzetünket.
Ez a sok külsõ támogatás megható, szívet
melengetõ érzés.

Kedves Lakitelekiek!

Önök is sok mindennel hozzájárultak a könyvtár
és az alapítvány eredményes mûködéséhez, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni. Ki üdítõt, ki
süteményt, ki ásványvízzel járult hozzá, hogy
összejöveteleink bensõséges hangulatúak
legyenek, és sorolhatnám, de nem gyõzném, oly
sokan és sokféleképpen adták támogatásukat.

Nekünk továbbra is célunk a helyi lakosság infor-
mációhoz jutásának elõsegítése, kiállítások, író-
olvasótalálkozók, elõadói estek, tanfolyamok, gyer-
mekfoglalkozások szervezése annak érdekében,
hogy az itt élõknek jobb életminõsége, színesebb,
változatosabb és gazdagabb élete legyen.

A könyvtár ebben az évben több mint száz ren-
dezvényt szervezett gyermek és felnõtt korosztály-
nak egyaránt. Ebben volt elõadás, klubfoglalkozás,
kiállítás, könyvtáróra, rendhagyó óra stb. Kieme-
lésre méltó a Szûts József megyei szavalóverseny
területi fordulója, amin a környezõ települések diák-
jai is részt vettek. A rendezvények szervezése
kapcsán köszönetet kell mondanom munkatársai-
mon kívül a Klub és Szakkör vezetõinek, akik szin-
tén sokat tettek azért, hogy tartalmas programok
kerüljenek a könyvtárba.

Munkáját, részt vételét mindenkinek megköszönve
kívánok boldog, békés, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben, sikerekben gazdag
újesztendõt! Dékány Zoltánné

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR  és a  KÖNYVTÁRI
KÖZÖSSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

köszönetét fejezi ki azon támogatóinak, 
akik 2012-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át,
mindösszesen 52.148.- Ft-ot a könyvtár részére
felajánlották. Az így kapott összeget rendez-
vényekre fordítottuk.
Támogatásukat az elkövetkezõ évben is szívesen
fogadjuk! Adószámunk: 19552804-1-03

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból intézményfej-
lesztés, szakmai mûhelymunka,
pedagógus továbbképzés és szakmai
eszközfejlesztés valósult meg a lakitele-
ki iskolában a referencia intézményi
mûködére való felkészülés céljából.

A pályázat kódszáma: 
TÁMOP - 3.1.7-11/2 -2011-0416

A pályázat címe:
„GUTTA CAVAT LAPIDEM“ – A
türelem Lakiteleken is rózsát terem.

Feladatellátási hely: 
Eötvös Iskola Lakiteleki Általános
Iskolai Tagintézménye
6065 Lakitelek Kiss J. u. 1/a
E-mail. lakiso@freemail.hu
Tel: 76/449-077

Az Eötvös Iskola
Lakiteleki

Általános Iskolai
Tagintézménye

6.000.000..- forint
vissza nem 

térítendõ uniós
támogatást nyert

A referenciain-
tézményi program
megvalósítására,

digitális táblák
vásárlására, szak-
mai eszközökre,
valamint a felsõ-
oktatási gyakorló-

hellyé válás
feltételeinek 

kidolgozására.

A Jutka ABC 
valamennyi munkatársa áldott
karácsonyt, sikeres, boldog új

esztendõt kíván minden
vásárlójának!

Jövõre is várjuk!
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Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Mit lehet elégetni, és mivel érdemes
fûteni a vegyes tüzelésû kazánban?

A vegyes tüzelésû kazán számos elõnye közül az
egyik, hogy akár a háztartási hulladékot is elégethetjük
benne. Hogyan spórolhatunk a fán, illetve a szénen?
Érdemes egyáltalán hulladékkal fûteni? Milyen
fûtõértékkel rendelkeznek a különbözõ hulladékok?

Magyarországon a hatályos törvények tiltják a ház-
tartásokban keletkezett hulladékok otthoni elégetését,
történjék ez szabad tûzön, vagy kazánban. Azonban
hiába a törvény, a betyár virtus - no meg a szükség -
nagyobb úr. Nézzük meg inkább abból a szemszögbõl
a dolgot, hogy érdemes-e egyáltalán bíbelõdni vele.

Hogyan lehet papírral fûteni?

Talán meglepõ adat, de a papír fûtõértéke körülbelül
megegyezik a szárított fáéval. Ebbõl könnyen hihet-
nénk, hogy papírral éppen olyan gazdaságos fûteni,
mint fával, ám nyilvánvalóan tudja mindenki, hogy
sokkal gyorsabban adja le ezt a fûtõértéket a papír, mint
a fa. Aki szorosra fûzött papírkötegeket pakol a kazán-
jába esténként az épp arra elég, hogy éjjel ne hûljenek
ki teljesen a radiátorok az egyébként nem túl nagy
házában.

Használható a mûanyag fûtésre?
Míg a papír elégetése nem jár túl nagy korom-, és

melléktermék képzõdéssel, addig a háztartásban fellel-
hetõ egyéb hulladékok égetése már komoly gondot
okozhat a tulajnak. Elõször a kazán belseje, és a
kémény fogja jelezni, hogy nem volt valami nagy ötlet
mûanyagot égetni, ugyanis nehezen eltávolítható
szurok fog képzõdni a kéményben. Ez nem csak a
tisztítási költségeinket növelheti, de a vegyestüzelésû
kazánból felszálló magas hõmérsékletû füstgáz miatt
gyakran meg is gyullad a lerakódott korom, ez szokott
kéménytüzekhez vezetni. Természetesen a
környezetünket is károsítjuk a mûanyag elégetése
során kiváló rákkeltõ anyagokkal.

Ha fával fûtünk

Sajnos kevesen tehetik meg, hogy egy évre elõre
megvegyék a szükséges famennyiséget, pedig a
legjobb megoldás az lenne, ha szellõs, fedett helyen tel-
jesen kiszárítanánk a fát felhasználás elõtt. A frissen
vágott fa fûtõértéke ugyanis 6-7 MJ/kg, azaz kevesebb,
mint a fele a szárított fáénak. Az egyik legnépszerûbb
fafajta az akác, amely tömörsége révén elég lassan
adja le a hõt, így sokáig élvezhetjük a melegét. A másik
népszerû fafajta a tölgy, amely szintén keményfa, és
száradás után az akácfánál némileg magasabb
fûtõértékkel rendelkezik, jobban tartja a parazsat.

Ha szénnel fûtünk
Egyre kisebb a kereslet a szén iránt, önmagában már

szinte senki nem használja fûtõanyagként, csupán
kiegészítésként a fa mellé. A leggyakrabban az éjsza-
kai fûtési idõszakra raknak szenet a vegyes tüzelésû
kazánba, ugyanis a fával ellentétben képes reggelig
izzani, és melegíteni a lakást.

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

Az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

hírei

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2012. december 14-én közgyûlést tartott a
Lakiteleki Népfõiskolán. A közgyûlés elõtt, 16
órától tûzvédelmi bejárást tartottak a
Népfõiskolán az egyesület tagjai.

A közgyûlés vendége volt Lezsák Sándor
országgyûlési képviselõ, Felföldi Zoltán pol-
gármester, Gyapjas János, a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-gatóság
igazgatóhelyettese, valamint Leiz Gábor, a
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tûzoltóság
parancsnoka.

A megjelent ötven tag elõtt Varga Róbert
parancsnok beszámolt az ÖTE 2012-es sza-
kmai tevékenységérõl. Madari Andor elnök az
egyesületi élet eseményeit ismertette. Varga
Zoltán titkár az ÖTE nyertes pályázatairól
adott tájékoztatást. 

A tûzoltózenekar képviseletében Szõke
Ferenc karnagy számolt be az eddig
elvégzett munkáról. A tûzoltózenekar decem-
ber 22-én, a lakiteleki falukarácsony kezdõ
elõadását adják elõ.

A tûzoltó egyesületbe folyamatos a tagfelvé-
tel, jelentkezni az egyesület vezetõinél lehet.

A tûzoltó egyesület tevékenységérõl a
www.lakitelekMA.hu/tuzoltoegyesulet oldalon
tájékozódhatnak.

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok: 70/672-55-46

E-mail cím: ote@lakitelek.hu

BEPILLANTÁS AZ ADVENTI UDVARBA

Éppen a legnagyobb hidegben nyílt meg a hagyo-
mányos adventi udvar az iskola elõtt, de a zord
idõ sem riasztotta vissza a gyermekeket abban,
hogy megnézzék a betlehemes játékot, együtt
legyenek, örüljenek az együtt töltött idõnek... 

Szorgosan cimbálta a karcos szél a narancs-
karikákat, a mézeskalácsokat, a papír-
ajándékokat, melyeket a szülõk és a gyermekek
készítettek közösen, hogy a befolyt összegbõl
segítsék a rászoruló társaikat. Piros orral, hideg
kézzel kitartóan álltak a hidegben a portékáikat
kínálva. Még szerencse, hogy volt forró tea és
csoki bõven! Nem csak belül, de az elgémberedett
ujjak felmelegítésére is jól szolgált a meleg pohár...

Persze, hogy befújt a szél még a szõrmesapka, és
a kapucni alá is! No, de ez se vette kedvét a kis
árusoknak! Vidáman telt a délután...

El go n do l ko d t a t ó u l:
w „A tegnap már történelem, a holnap még
rejtelem, de a ma adomány. Becsüld a jelent, mert
jót jelent.“
w A múlt arra való hogy elengedd, a jövõ arra,
hogy várd, a jelen arra hogy éld.
w Te vagy az elsõ személy, aki betartotta az
örökké szót. Köszönöm neked, Édesanya ! 
w Szeretsz? Nagyszerû. Gyûlölsz? Azt hiszem,
túlélem. Szerinted csúnya vagyok? Ne nézz rám.
Nem ismersz? Akkor ne ítélkezz. Azt hiszed,
ismersz? Akkor ne bánj így velem! Nem felel meg
neked, amit tettem? Attól az még másnak a
javára szolgált!
w Csak az vagdalkozik és vág bele durván a
másik becsületébe, akinek a sajátjával baj van...
w Nem tudod megbecsülni más munkáját soha?
Akkor hogyan várod el, hogy a tiéd majd
megfelelõ elbírálás alá esik?
w Vigyázz, kivel vállalsz fel cinkosságot, mert
téged is könnyen maga alá gyûrhet!
w Aki könnyen mond gúnyos ítéletet, annak ne
fordíts hátat! Mert te is a céltáblája vagy!
w Az érett búzakalász lehajtja a fejét, az éret-
len pedig magasan rázza...
w Szeress, de ne álszent módra!
w Légy jó, mert akkor veled is jók lesznek!

Jövõre ismét lesz adventi udvar; és semmi nem garan-
tálja, hogy jobb lesz az idõ! De hát nemis csoda! Hiszen
december van! „Ember, ember december... Hideg
morcos medve. Sûrû havat szitálva, Kiült a
hegyekbe... Ha ha ha havazik, He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó, Hi hi hi jaj de jó....“
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Nyári álom a gyerekeknek –
TõsSellõ vízi élménypark

A térségben lakó idõsebb generáció életében már régen fogalom-
má vált Tõserdõ neve. A lakiteleki üdülõrész a nyári vízi kalandokat,
a természetet és a kikapcsolódást keresõk egyik nagyon kedvelt
célpontja évtizedek óta. Horgászni, túrázni, strandolni, kempingezni
eddig is lehetett itt, a Holt-Tisza természet által alkotott gyönyörû
partján, ám a gyermekek számára nem mindig kínált a helyszín
maradandó és önfeledt élményt. 

Mindez remélhetõleg megváltozik 2013-ban, ugyanis a Tõsfürdõ
területén megvalósul egy hosszú ideje dédelgetett álom: egyedülálló
vízi élménypark épül a gyermekek számára. A közel 4.000 m2 -es
területen különleges vízi játékok várják majd a kicsiket, akik az
eszközöket a sekély vízben pancsolva is kipróbálhatják, miközben
játékos formában ízelítõt kapnak a víz fizikai tulajdonságairól is.

A létesítmény kialakításakor az egyik fontos szempont az volt, hogy
amíg a szülõk, nagyszülõk  a strand medencéiben, vagy éppen a hatal-
mas fák árnyékában hûsölnek, addig a gyerekek – a nekik készült
élményparkban – akár a szülõk nélkül is hancúrozhassanak a vízben.

Az élménypark egy mesterséges dombot körülölelõ patakban kel
életre. A patak szélessége és mélysége a különbözõ pontokon más
és más lesz, a legmélyebb részen 90 cm. A megvalósítás során a
kivitelezõk tucatnyi új, természetes játékot építenek a szigetekre a
gyerekeknek, akik akár egyedül, akár moderátor segítségével cso-
portosan is használhatják majd az eszközöket.  A tervezés során a
beruházó fokozottan ügyelt arra, hogy a Tõserdõ csodálatos ter-
mészeti környezetét megõrizve, ahhoz alkalmazkodó vízi játékteret
hozzon létre, amely jól illeszkedik a környezetébe, sõt, a felhasznált
anyagokat, technológiákat tekintve része legyen a természetnek.

A Tõssellõ Vízi Élménypark (túl azon, hogy önálló projekt) egy for-
málódó, újrapozícionált, megújuló, szórakoztató tõserdei világ
részeként mûködik majd.  A cél az, hogy a Tõserdõ egyedülálló ter-
mészeti adottságait használva, azokat megõrizve akár több napos
programok helyszíne legyen a térség az óvodai vagy iskolai csopor-
tok számára csakúgy, mint a természet és a víz szerelmeseinek.

Ennek az egységes komplex kikapcsolódást biztosító
fejlesztésnek az elsõ állomása a TõsSellõ Gyermek Vízi Élmény-
park, de a remények szerint hamarosan felépülhet a terület
páratlan természeti kincseit, növény- és állatvilágát, a helyi
történelmet bemutató Természet Háza is.  Így válik a Tõsfürdõ, a
TõsSellõ Gyermek Vízi Élménypark, a Holt-Tisza csónakázó és
horgászparadicsom, a Természet Háza, a Kontyvirág Tanösvény,
a Kalandpark, az Autóskemping és a szabadtéri rendezvények
együtt olyan komplex szórakoztató programkínálattá, amely  alkal-
mas lesz arra, hogy a Tõserdõ a legújabb generációk számára is
fogalommá, a kalandok, a tartalmas szórakozás és a feledhetetlen
élmények szinonímájává váljon. Czinege Orsolya

Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

A polgárõrség hírei

Tisztelt lakiteleki lakosok a Polgárõrség Lakitelek Egyesület tagjai a napi szolgálat ellátás mel-
lett igyekeznek minden olyan közösségi eseményen megjelenni, részt venni, melyek nagyszámú
résztvevõt vonzanak. Így a Mindenszentek és a Halottak napja megemlékezés idején három
napon keresztül 10 órás idõtartamban vigyázták a parkolókban lévõ gépkocsik biztonságát
és a temetõ rendjét. A jelenlétünknek és a lakosság fegyelmezett magatartásának köszönhetõen
senki nem vált bûncselekmény, baleset áldozatává a megemlékezés idején. A szolgálatban
Molnár Margit, Ágoston Györgyné, ifj. Salánki Imre, ifj. Salánki Imréné, Verdon János, Török
Nándor, Szabó Zsolt, Szabó Mihály, Madari Andor, Madari István, Madari Róbert, Keresztúri
Dénes, id. Salánki Imre vettek részt. Köszönjük polgárõrtársaink áldozatos tevékenységét.

Lovas polgárõreink a külterületen élõk élet-és vagyonbiztonságának érdekében járõröznek
Lakitelek külterületi részein. Néhány hete az õ jelzésük alapján kezdeményezett a rendõrség egy
szomszéd település lakójával szemben eljárást illegális szemétlerakás miatt. Az országosan is
különlegességnek számító lovas polgárõr szolgálati formáról november végén a DUNA televízió
stábja forgatott dokumentumfilmet, mint a mai tanyavilágban élõk biztonságáért tevékenykedõ
úttörõ civil kezdeményezésrõl.

A polgárõrség tagjai a falukarácsonyon, az éjféli mise idején a templomok környékén, a tele-
pülésen megerõsített szolgálattal segítik a lakosságot a békés, biztonságos ünneplésben.

Tisztelt Lakitelekiek! FIGYELJÜNK EGYMÁSRA! Kérünk mindenkit, hogy a tél beköszönté-
vel ügyeljenek a környezetükben élõ idõs, elesett szomszédjaikra, ismerõseikre! Fokozottan
figyeljenek arra, hogy a szomszédban füstöl-e a kémény, a leesett hó el van-e takarítva, látható-
e rendszeresen az ott lakó. Amennyiben úgy látják, látogassák meg gondoskodásra szoruló
ismerõsüket, szomszédjukat, kérdezzék meg segíthetnek-e valamiben, szüksége van-e valamire,
élelmiszerre, gyógyszerre, tûzifára…stb. A segítségnyújtásban kérhetik az önkormányzat és a pol-
gárõrség együttmûködését is. A polgárõrség számára az Országos Polgárõr Szövetség is felada-
tokat határozott meg a téli idõszak különleges körülményeinek figyelemmel kísérésére.

Amennyiben Ön is csatlakozni szeretne közösségünkhöz, részese szeretne lenni a
település, a lakiteleki lakosok személy- és vagyonbiztonságát támogató önkéntes
tevékenységünknek keresse az egyesület tagjait, hiszen két aktív polgárõr írásos ajánlásával
kérheti felvételét. Abban az esetben, ha céljainkkal, tevékenységünkkel egyetért, azt segíteni
kívánja, de személyesen munkánkban nem tud részt venni, szívesen fogadjuk támogatásukat.
Egyéb kérdéseikkel forduljanak hozzánk a polgarorseg@lakitelek.hu email címen, valamint a
+3630/621-0063-as (Madari Róbert elnök), a +3630/531-6518-as (Török Nándor elnökhelyettes)
telefonszámokon.

Tisztelt Lakitelekiek! A Polgárõrség Lakitelek tagjai mindenkinek biz-
tonságos Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag
bûn- és balesetmentes Boldog Új Évet kívánnak! Madari Róbert elnök

A polgárõrség kérése!
Tisztelt erdõbirtokosok, földtulajdonosok!

A polgárõrség a terménylopások, falopások és egyéb külterületi bûncselekmények elleni
még hatékonyabb fellépés érdekében igyekszik minden gyanús eset észlelésekor magát
az ingatlantulajdonost telefonon értesíteni. Ezáltal gyorsan tisztázható, hogy valóban mirõl
is van szó, és szükséges-e a rendõrséget bevonni. Mindennek feltétele, hogy a pol-
gárõrség számára ismert legyen az, hogy melyik ingatlan kinek a tulajdona, és milyen tele-
fonszámon lehet elérni. Kérjük ezért mindazon földtulajdonosokat és tanyatulaj-
donosokat, akik élni kívánnak ezzel a lehetõséggel, hogy hivatali idõben a falugazdász
irodában szíveskedjenek az ott elhelyezett térképen ezen adatokatmegadni.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, szeren-
csés, sikeres, boldog új esztendõt kíván
Lakitelek minden lakójának a Családsegítõ
Szolgálat vezetõje,  Tóth Sándor

Boldog, békés karácsonyt kívánunk minden
lakitelekinek; sikerekben gazdag új esztendõt:
a mûvelõdési ház és minden turisztikáért dolgozó munkatárs

Boldog karácsonyi ünnepeket,
szerencsés, sikeres új évet
valamennyi vásárlónknak! 
Köszönjük az egész éves
váráslást; jövõre is visszavár-
juk Önöket!

Antológia
Könyvesbolt;

Erkiék

A Mákvirág Galériában   
kézmûves termékekbõl, parfümök,

illatos gyertyák, illóolajok
sokaságából választhat szerettének. 

Áldott karácsonyt 
kívánunk!

Szeretettel hívjuk és várjuk:

a drogéria-galéria
dolgozói
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A mûvelõdési háznál a 
PR telecomos ügyfélszolgálat

megszûnt!

Kábeltévé, internet, telefon
szerzõdéskötés, módosítás 

elõzetes idõpontegyeztetéssel
üzletkötõnknél! 

Most a bekötési díj ingyenes, 
internetszolgáltatást 

20 Mb-ig tudunk biztosítani.

Fodor Imre; 06-30/915-22-64

Lepje meg szerettét karácsonyra
ajándékutalványunkkal! Kérjük, hívjon!

Figyelem! Kihûlésveszély!
A jó idõ elmúltával a hirtelen beköszöntõ hideg, a 0 Celsius fok alat-

ti hõmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élõket és a tüzelõ
nélkül, lakásukban egyedül élõ idõs embereket. A téli hideg idõ beálltá-
val veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fûtetlen lakásban élõk.
Figyeljünk oda rájuk, mûködjünk együtt a rendõrséggel, az önkormányzatokkal!

A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban, házukban – bár-
milyen okból – fûteni nem tudó, fõleg egyedül élõ, idõs emberekre is. Tüzelõ nélkül,
hideg lakásban túlélési esélyeik csökkennek. Védelmük érdekében a rendõrség a
jelzõrend-szer részeként a társszervekkel – mentõszolgálatok, katasztrófavédelem, a
megyei és települési önkormányzatok, jegyzõk és polgármesterek közösen felhasznál
minden rendelkezésére álló eszközt és együttmûködik a közszolgáltatást végzõ
szervekkel és a civil szervezetekkel.

Az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a további halálesetek
megelõzhetõek legyenek. Így mindenki aktívan segítséget nyújthat, ha az eddigieknél job-
ban figyelnek a környezetükben élõkre. Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberrõl,
akit akármilyen okból kihûlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen
hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezze a lakóhely szerint
illetékes önkormányzatnak!

Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési Információs Rendszer
A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülõdik az ország. Sajnos nem csak a
jóérzésû, szeretetteljes emberek pulzusa ver szaporábban, hanem a szeretet vám-
szedõié is. Pénzünket, pénztárcánkat úgy helyezzük el, hogy lehetõleg avatatlan sze-
mek ne lássák. Közvetlenül a kezünk ügyében legyen, avatatlanok ne tudjanak hoz-
záférni! Csak a szükséges mennyiségû pénzt vigyük magunkkal! Jól ismert a
zsebtolvajok lökdösõdõs, eltakarós módszereit, ne essünk bele ósdi, elavult
csapdáikba! A gépkocsiban hagyott táska miatt is feltörhetik azt!  Egy kis odafi-
gyeléssel megelõzhetjük a gépkocsink rongálásos feltörését ha abban látható
helyen semmilyen értéket nem hagyunk. 
A hitelkártyánkat is veszély fenyegetheti! Ma már természetes a bankautomaták
használata, a hitelkártyával való pénzfelvétel, fizetés! Sajnos erre a bûnözõk is felfi-
gyeltek, figyelhetik mozgásunkat, elvehetik értékeinket! Ne éjjel vegyünk fel pénzt az
automatákból! Napközben is úgy, hogy az automata mellett idegen ne tartózkodjon!
A PIN- kódunkat illetéktelen személv ne lássa meg! Lemásolják, visszaélnek vele!

Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési Információs Rendszer
Az év végének közeledtével elkezdõdhet az önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idõ alatt
sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi elõírásokról. Fontos tudnunk a pirotechnikai ter-
méket a pirotechnikai termék kockázati szintjét, valamint azt, hogy a felhasználási módja (nettó
hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján különbözõ osztályokba soroljuk.
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok:

Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó
pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy
idõben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatáro-
zottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felü-
gyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket.
Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó
tûzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idõ-
ben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatá-
rozottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy
felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket.

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Igazgatóság Bûnmegelõzési Osztály
Cím: Kecskemét, Batthyány u. 14. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 302.Tel:+3676/513-300/3027

1. pirotechnikai osztály:
nagyon alacsony koc-
kázattal és elhanyagol-
ható zajszinttel jár, és
amelyet – beleértve az
emberi tartózkodás cél-
jára szolgáló épületek
belsejét is – behatárolt
területen való használa-
tra szántak, (pl. tortagy-
ertya, recsegõ, lepke,
durranó-borsó),

2. pirotechnikai osztály:
alacsony kockázattal
és alacsony zajszinttel
jár, és a szabadban
lévõ behatárolt terü-
leten való használatra
szántak, (pl. római
gyertya, röppentyû, tûz-
forgó, vezetõpálcás
rakéta, szikraszökõkút,
vulkán),

3. pirotechnikai osztály:
közepes kockázattal
jár, a szabadban lévõ
nagy nyílt területen
való használatra szán-
tak, és amely zajszintje
nem ártalmas az
emberi  egészségre (pl.
bombatelepek, magas
hatóanyag-tartalmú
rakéták)

4.pirotechnikai osztály:
nagy kockázattal jár,
kizárólag pirotechnikus
által használható és
kezelhetõ, és amely
zajszintje nem ártal-
mas az emberi
egészségre.
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Kisgépek javítását vál-
lalom! (motorkerékpár,

robogó, láncfûrész,
fûnyíró, szivattyú, kerti

traktor)
Érd. :  06-70/770-29-19. 

Akciós áron eladó – tulaj-
donostól – Lakitelek kül-
területén   1,6 ha, fiatal
erdõ, akácos-nyárfás.
Kiváló befektetés! 

Érdeklõdni lehet:
06-20/952-41-63 

Villanymotor-tekercselés,
javítás Lakiteleken!
Tel.: 06-30/249-98-66

Jó állapotban lévõ konyhabútor
rozsdamentes mosogatóval
eladó. Érd. :  06-30/267-35-09.

Ruhajavítást vállalok!

Függönyszegés, zippzár-
csere. Nadrágfelhajtás...

Egyedi textil
ajándék-
tárgyak

készítése.

Vargáné Bodor Judit
(06-30/388-61-37)

RENAULT Clio eladó.
Tel. :  76/448-584.

* Selyem a k á c k ap h at ó !
Tel. :  448-679; 06-20/200-53-15.

Eladó helyben jó állapotú
ETZ 250/301

motor.
Érd.: 70/7710-638.

Egyedi minták: mesefigurák, virágok
és igény szerint bármilyen ábra vagy
felirat megjelenítése textíliára –
mosásálló festékkel. Zászlókészítés.

Dr. Fincicky Sándorné textilfestõ
Lakitelek, Iskola u. 2. 

Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

Kovács Ferenc
– szobafestõ 
– mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 
Árpád u. 1/a.

Tel.: 06-30/478-93-96 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
Nyomtatás, névjegykártya-készítés.

Használt  mûszaki  c ikkek értékesítése.

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Jól  bevált  k i fõzde!!  

Helyben fogyasztásra,
elvitelre (ételesben), vagy
becsomagolva  – magya-

ros ételekkel, házias
ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Reggel 6-tól hurka-kolbász is
kapható!

Boldog, békés karácsonyt 
és sikeres új esztendõt kívánunk!

Vásároljon nálunk 
karácsonyi ajándékok!

Nagy választékban kaphatók karácsonyfadíszek,
szaloncukrok, dekorációs kellékek!

Minden vásárlót szeretettel hívunk és várunk!

Boldog, békés karácsonyt, sikerekben gazdag új

esztendõt kívánunk!

Karácsonyi akciós termékek! Boldog, békés
karácsot!

Alma eladó 4 féle,
Lakitelek, Táncsics u. 3.
(70-120Ft/ ks-os áron).
Ugyanitt nemes nyár
tûzifa eladó; akár
házhoz szállítva is. Tel.:
70/323-72-69
Eladó 1 db gyermek
autóülés (9-18 kg) és 1
db Telenor feltöltõs
SIM-kártya. Érd:.
Lakitelek, Bocskai u. 9/a.

aa
ÉLELMISZERÉLELMISZER

boltbolt
áldott karácsonyt,

sikeres új 
esztendõt kíván

minden 
vásárlójának! 

Jövõre is
várjuk!

BON-BON-
BONBON

Szín és fényterápiás, nagy
hatékonyságú, modern BIOPTRON
gyógylámpa (újszerû állapotban,
bevált tapasztalattal) eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel.: 06-30-950-59-48.

Bontásból HÓDFARKÚ
CSEREPET vennék!

Tel.: 06-30/488-45-58

Nõi-,
férfi-, 

gyermek-
fodrászat

Ammóniamentes hajfestés,
hajhosszabbítás

AJÁNDÉKOZZON
SZERETTÉNEK

AJÁNDÉK-
UTALVÁNYT!

Tel.: 06-30/695-56-12

Dec. 3-tól ÚJ
SZOLGÁLTATÁS:
Személyre szóló irisz-

diagnosztikai vizsgálat
és életmódtanácsadás.

A vizsgálatot
Vajda Rudolf
életmódtanácsadó és irisz-
diagnoszta végzi.

Bejelentkezés:

Tel.: 06-30/695-56-12  

Szépüljön az 1 éves 
ANGEL Hajvágó Stúdióban! 

Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b ( . . .Pavi lonsor. . . )
Boldog, békés karácsonyt,  s ikeres új  évet kívánunk!

 



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ Várj egy fél percet, kérlek, megkérdezem, hogy
akarok-e...“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Polyák Gáborné.
Selyemakácfát nyert: Ivicz Józsefné. Maxell Colour Budz fülhallgatót (az
IT-PAvilon ajándékát nyerte: Bódorné Szabó Mónika. Gél-lakkozást nyert:
Piszmán Tímea (Varga Viktória felajánlása; köszönjük!) Félórás masszázst nyert:
Berze Noémi (Janics Gabriella felajánlása; köszönjük!) A vacsorát nyerte: Gulyás
János Antal, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában
egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Csordás Lászlóné, Hajnal Pálné,
Fekete Lászlóné, Bódorné Lendvai Márta, Anka Erzsébet. (Õket re-
gisztráljuk!) Czinege Edit kerámia kisangyalát nyerte: Lovasné Fekete Tünde.
Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kos-
suth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat
Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare)
Klárik Lászlónénak (selyemakác), Molnár Gábornak az IT-ajándékot! 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *  Készült:
1000 példányban,  2012-ben * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * Fõszerkesztõ: Czinege Sándor * 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! Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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Vízsz. 1. Lukianasz, görög gondolkodó mondását idézzük; az elsõ rész (z.
b.: E, M, J). 12. Viharkabát, 13. Ritka nõi név. 14. Német költõ, író (Karl; 1889-
1963). 15. Szamár, franciául. 16. Ókori görög törzs. 17. Határózórag. 18. ... Town;
Fokváros. 20. A Varázshegy címû regény írója (Thomas). 21. Cseh festõ volt
(Mikolás). 23. Kínai hosszmérték. 24. Az Atlanti-óceán melléktengere. 25.
Közlekedési terület. 26. Ütemesen kattog. 29. Olimpic Airways, röv. 30. Színész,
színmûíró (Flórián). 31. Finom mûszerek mestere. 32. Az Operaház építõjének
névjele. 34. Magmás kõzet mállási terméke. 36. Követni kezd! 37. Égési mellék-
termék. 39. Kettõs betû. 40. Naumov társa volt (Alekszandr). 42. Származik. 43.
Ritka férfinév. 45. Szezon jelzõje. 46. Vízi állat. 47. Palindrom férfinév. 48. Nagy
erõvel áraszt. 50. Évike párja. 52. Állatot preparáló. 54. Az egyik névelõ.

Függ. 1. Az ENSZ egyik szervezete, röv. 2. Hiú. 3. Múlt századi német idealista
filozófus (Hermann). 4. Északi váltópénz. 5. Vár védõvonala. 6. Alkuban áll! 7. ...
Kelly; amerikai színész, filmrendezõ. 8. Emésztõnedv. 9. Ismét ne. 10. Hosszan
bevagdos. 11. Árengedmény. 15. Szamoa fõvárosa. 17. A mondás második,
befejezõ része (z. b.: G, R, J). 19. Mûvet létrehoz. 20. Aszalt árpa. 22. Fut. 24.
Becézett nõi név. 27. Megjelenési forma. 28. Csonka szobor. 33. A régihez
ragaszkodó. 35. Napszak. 36. Szibériai folyó. 38. Tribünrõl néz. 41. A földre
ömlik. 43. Számszerû tény. 44. A tojás sárgája. 47. Régi rádiómárka. 49. Újpesti
sportklub. 51. A máltai és a magyar autók betûjele. 52. Kutatás kezdete! 53.
Erdei állat.

Na, ez égés volt!
Buszos osztálykirándulás keretében vit-
ték a diákokat az egyik neves vidéki szín-
házba, a Dózsa György c.  színdarab
bemutatójára.
Idõben el is indultak, ám a busz defektet
kapott és a buszsofõrnek egy órájába tel-
lett kicserélni a kereket. Így már ter-
mészetesen nem értek oda idõben, csak
amikor már javában folyt az elõadás.
Nosza, annyi baj legyen, a jegyek ki van-
nak fizetve, a helyek fenntartva, mind a
negyven ember, élén sofõrrel megpróbál-
ta lapos kúszásban elfoglalni a székeket.
Az elõadásnak pont ebben a pillana-
tában ért a szövegkönyv ahhoz a rész-
hez, amikor a jobbágysereget verbuváló
Dózsa így kiáltott fel:
– Hol késtetek, parasztok?
A sofõr magára vette a megszólítást, meg-
állt, és hangosan felszólt a színpadra:

– Hát bakker, lerobbant a buszunk!... 

Hazaér a részeg...
A bátor: Hajnali 3-kor totál részegen
hazamegy. Felesége az ajtóban áll
söprûvel a kezében, mire a pasi
rákérdez:
– Takarítasz, vagy repülsz valahova?
A naiv: Hajnali 3-kor totál részegen ha-
zamegy. Belép az ajtón, a felesége
sodrófával várja. Mire a férj:
– Drágám, te már hajnalban sütsz?
A pofátlan: Hajnali 3-kor totál részegen
hazamegy. A felesége fekszik az ágyban,
nem alszik... A pali fog egy széket, s az
ágya mellé ül. Az asszony kérdésére „Mit
jelentsen ez?“ ez a válasz:
– Az elsõ sorban akarok ülni, amikor a
cirkusz elkezdõdik...

Rafinált feleség
A férj nagyon vágyott egy hajóra. A fele-
sége azonban hallani sem akart róla.
Sok-sok vita után a férj felajánlott a
feleségének egy lehetõséget:
– Kössünk kompromisszumot. Ha meg-
vehetem a hajót, te adhatsz neki nevet.
Az asszony végül beleegyezett. A férfi
megvette a hajót, és rábízta feleségére,
hogy fesse rá a nevet, amit választott. 
Másnap a férj kimegy a kikötõbe, látja a
hajón az új feliratot: „Eladó!“.

Szembesítés. Egy asszony rántottát
készít reggelire a férjének. A férj hirtelen
beront a konyhába.
– Óvatosan! VIGYÁZZ! Egy kicsivel több
vajat tegyél bele. JAJ! Túl sokat sütsz
egyszerre. TÚL SOKAT! Fordítsd meg!
FORDÍTSD MEG AZONNAL! Több vaj

kell! Jaj! JAJ, mi lesz most?! TÖBB
VAJAT! ODAÉG! Óvatosan... VIGYÁZZ!
Azt mondtam, ÓVATOSAN! SOHA nem
hallgatsz rám, ha fõzöl. Soha! Fordítsd
meg! Gyerünk! Normális vagy? ELMENT
AZ ESZED? Ne felejtsd el megsózni.
Mindig elfelejted megsózni! Sózd! SÓZD
MEG! SÓZZAD MÁÁÁÁÁÁÁR!
Az asszony értetlenül bámul rá.
– Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem
vagyok képes megsütni egy rántottát?
A férj nyugodtan válaszol:
– Édesem, csak meg akartam mutatni,
milyen érzés, amikor vezetek...

Gyurcsány kimegy Nagy Imre sírjához:
– Mondd, Imre, mit tegyek, hogy úgy sze-
ressen az ország, ahogy téged?
– Gyere Ferikém, feküdj ide mellém...

Egy férj nagyon szívesen vigyáz a gye-
rekre, ha tele van a hûtõ sörrel, jó mûsort
adnak a TV-ben, és a gyerek is alszik.

– Mibõl lehet tudni, hogy egy pasi a
szexre gondol?  Hát, abból, hogy lélegzik! 

– Tudod, mi az, 1000 lába van és esze-
veszettül üvölt? Hát, 500 férfi szurkoló a
meccsen!

Hogy miért nem tudja a szõke nõ felfújni
a biciklijét? Hát, azért, mert nem fér be a
feje a küllõk közé!

Mi lesz majd akkor, ha a szõke nõk meg
fognak öregedni? Még több és még jobb
anyósvicc!

Egy rámenõs virágárus csalogatója:
– Uram! Vegyen egy szép rózsacsokrot,
és lepje meg vele a feleségét!
– Köszönöm, de nincs feleségem!
– Akkor vegyen egyet a barátnõjének!
– Barátnõm sincs!
– Akkor vegyen egy csokrot magának, és
ünnepelje meg, hogy ilyen szerencsés!

A székely bácsi és a felesége ebédelnek.
Egyszer csak az asszony beleborítja az
ölébe az ételt és így szól: 
– Nah, úgy nézek ki, mint egy disznó... 
Mire a székely: 
– Jah, azt még le is etted magad...

A dadogós szombat éjjel fölcsengeti az
ügyeletes gyógyszerészt, hogy hiperolt
kérjen. A patikus álmosan szól ki a kis
ablakon: – Mit tetszik?
– Hip... hip – kezdi a dadogós, mire a
gyógyszerész:
– Hurrá – majd becsukja az ablakot...

Jövõbelátás...
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Kedves Olvasók! A Lakiteleki Újság a következõ esztendõben is megjelenik!
2 0 13 - b a n  ü n n e p l i  2 5  é v e s  é v f o r d u l ó j á t ! ☺
(Ez a lka lomból  meglepetéssel  is  készülünk! ) Az újság éves
elõfizetés évi díja nem változik! (A lap ára is 120.- Ft marad!)
Az elõfizetõknek helyben házhoz szállítjuk! Az elõfizetési díj: 1500.- Ft
helyben; 2500.- Ft a helyi postázandóért (kedvezményes!). Az ország
belterületén az elõfizetõi díj: 3.500.- Ft marad;  külföldre – szintén a
magas  postadíj miatt – 5.000.- Ft. Elõfizethetõ: a szerkesztõség címén: Kossuth u. 15.
(Fotóbolt.) Átutalással: Lakiteleki Tak.Szöv: 52000018-14103333, Agyagvirág Bt.,
Lakiteleki Újság. Legyen olvasónk az új esztendõben is! Köszönjük. Czinege Edit

Lakiteleki

Újság
Nagyon bízunk

abban, hogy a

2 0 0 6 - o s

vÆlasztÆskor ez

a kormÆny

eltakarodik a

nyakunkból!!!

Elegünk van a

l o p Æ s b ó l ,

hazugsÆg-ból,

az öntömjØne-

zØasbıl,  az

orszÆg vagy-

onÆnak oszto-

Mit tesznek a kisem-
bereel?Az utolsó
centig bevasalják az
adóját, megdolgoz-
tatják, kizsarolják, a
pénzét, erejét kisaj-
tolják.
Főleg a nagyavál-
lalkozók meg nagy
ívben letojják! 
Ha el tudja olvasni,
akkor csak egyet
érthet, mert a saját
bőrén is ezt tapasz-
talhatja!
Undirító komcsik
ülnek a nyakunkon,
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V Á R A K O Z Á S
Gyerekkoromban olvastam egy tudósról, aki fûtetlen,

rosszul világított padlás szobájában
beletemetkezett számításaiba, 

és megfeledkezett a karácsonyról.
Mire észbekapott elmúlt  a legnagyobb ünnep.
Akkor én nagyon sajnáltam azt a tudóst,  mert 
minden jóból kimaradt. Elõször is a rendkívül 

izgalmas várakozásból, a napok számlálásából, 
az ünnepi készülõdésbõl, a sütésbõl, fõzésbõl, díszítésbõl.

A várakozás egyben vágyakozás! 
Vágyunk a szépre, a jóra, a csendre, a nyugalomra.

Zaklatott, zajos világunkban a csend olyan,
mint egy bódító, lágy, puha ölelés. 

Hétköznapjaink viharos tengerében a karácsony 
maga  a béke szigete, ahol egy kicsit mindenki 

feltöltõdik és újjá születik.
Megpróbál nem törõdni a békétlenkedõkkel, 

a gáncsoskodókkal, a kishitûekkel, 
a kákán is csomót keresõkkel.

Rég múlt gyermekkorom óta, felnõtt fejjel
bölcsebb lettem, de a várakozás, vágyakozás 

azóta sem szûnt meg bennem.

Boldog karácsonyunk legyen !
Kecskés Sándor

Bölcs írók bölcseletei

– Könnyebb a szeretetet és a bizalmat eljátszani,
mint megszerezni; de visszaszerezni a legnehe-
zebb.
– Levelet küldeni azért jó, mert úgy juthatunk el
valahová, hogy csak a szívünk kel útra.
– Bölcs az, aki tudja, mi fölött kell átsiklani.
– Belsõ világunkat, akárcsak az otthonunkat, mi
rendezzük be, így ha valakinek üres, rideg az éle-
te, arról kizárólag õ maga tehet.
– A tudás megszerzéséhez tanulni kell; a böl-
csességhez azonban a megfigyelésen át vezet
az út.
– A nagy lehetõség olyan, mint a napfelkelte. Ha
túl sokáig várunk rá, elszalasztjuk.
– Aki mindig rezzenéstelen arcot vág, annak
nagyon nehéz mosolyogni.

„Jászolban fekszik, de a világot tartja fenn.
Emlõbõl táplálkozik,
de a mindenségrõl gondoskodik.
Pólyába takarják, 
pedig a halhatatlanság ruháját viseli.
Tejjel tartják, de imádás illeti.
Nincs szállása, de templomot épít hívei szívében.“  

(Szent Ágoston)

Kedves Munkatársak!
Elérkeztünk egy újabb nehéz esztendõ végére;

ismét megküzdöttünk vele! Köszönöm Nektek,
hogy a Lakiteleki Újság létét szívügyeteknek te-
kintitek; hogy önzetlenül dolgoztok a lapért;  ve-
zetitek rovatot rendszeresen, vagy csak olykor-
olykor írtok az újságunkba cikkeket. 

Együttgondolkodtunk ebben az esztendõben
is; áldásos munkánknak köszönhetõen a 24. év-
folyamot is sikeresnek tekinthetjük. A segítsé-
getekkel lett teljes, sokszínû az újságunk. 

Egész éves, áldásos  munkátokat köszönöm,
és kérlek Titeket, segítsetek a következõ eszten-
dõben is idõtök, erõtök szerint. Ha többen, több
szólamban szólunk az olvasókhoz, mondandónk
színesebb, teljesebb, sokrétûbb lesz. 

Mindannyiunkat egy cél vezérel, hogy a  saját
területünkrõl elmondjuk az eredményeket, mun-
kánkról tájékoztassunk, élményt  adjunk,  közöl-
jük véleményünket, segítsünk... 

Mindannyian  azért tevékenykedünk, hogy az
Olvasók a kezükbe vehessék Lakitelek lapját.
Munkátokra  a jövõben is számítok.

A Jó Istenhez azért fohászkodom, hogy adjon
erõt, egészséget, kitartást, hogy együtt tudjunk
munkálkodni azért, hogy továbbra is legyen az
ÚJSÁGUNK! A LAPTULAJDONOSNAK azért,
hogy elõ tudja teremteni a megjelenéshez szük-
séges anyagi keretet.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt;
reményteli, eredményes új esztendõt kívánok
Mindnyájatoknak:

Czinege Edit

„Üzenem mindenkinek, hogy a csillag fényébõl sem-
mi sem kopott, értelme lett csak megszokott...“   

(Füle Lajos: Karácsonyi üzenet)
Szeretni, s szeretve lenni – EZ A NAGY TITOK!

Kedves Olvasók!

Ha valakinek elismerjük a
munkáját, és ezt még kife-
jezésre is juttatjuk, az bizony
nagyon megható és felemelõ,
erõt adó!  Nemcsak kará-
csonykor, hanem az év minden
idõszakában!

Gyakran kapok kedves lev-
elet a tengeren túlról is, de
hazánk távolabbi településeirõl is, ahol szintén
olvassák, várják az újságunkat, vagy épp innen
a faluból, a közöttünk élõktõl. S ez bizony jóle-
sik! Többször találok a postaládába bedobott
üzenetet, az ajtórésbe bújtatott képeslapot, de
az e-mailek sokasága, a telefonhívások is
mind-mind erõt adnak ahhoz, hogy folytassam
a munkám, amit teszek tizenkilencedik eszten-
deje már! Tisztában vagyok vele, hogy voltak
hibák is! De csak az nem vét, nem tesz semmit.
Ez persze nem mentség! Most is elnézést
kérek valamennyiért! Egy biztos, soha nem volt
szándékos!

Köszönöm mindenkinek a segítséget!  
Ilyenkor évvégén teszem, mert ilyenkor tart az

ember valamiféle „elszámolást“ a végzett
munkája felett; s karácsony táján méginkább
túlárad bennünk a szeretet; még jobban
elérzékenyülünk a dicsérõ és biztató
szavakat hallván, gondolatokat olvasván!
Nagyon jólesik! Hálás vagyok mindenkinek érte! 

Az Isten áldja és segítse mindannyiukat! 
Név nélkül, de személyre szólóan!
Kívánom, hogy mindenkinek jusson legalább

egy köszönet, egy mosoly, egy fejsimogatás,
egy kézszorítás, egy elismerõ szó, egy halk
KÖSZÖNÖM! Ez nem kerül semmibe! Ez egy
felemelõ gesztus! Sokkal nagyobbá válik tõle
az, aki adja, mint az, aki kapja! Mert aki kapja,
az elérzékenyül; aki adja, az felmagasztosul!

Én igyekszem eszerint élni! Így tenni!
Pedig sem több, sem jobb nem lehetek, csak

EMBER!
Hálás köszönettel:                 Czinege Edit

Immár hagyománynak nevezhetõ (hiszen
tavaly is megtörtént), hogy  összejövetelre
hívják azon nyugdíjasokat, akik  a
Polgármesteri Hivatalban dolgoztak.
Majdnem minden meghívott eljött  14-én
délután a találkozóra, ahol Tóth Péli
Emõke jegyzõ asszony köszöntötte a
megjelenteket.A finom uzsonna után hall-
hattunk a hivatalban  jelenleg folyó
munkákról, a jövõ évi tervekrõl. Az egymás
közötti beszélgetések során leggyakrab-
ban  elhangzó szó:  EMLÉKSZEL? És jött
a régi közös emlékek felidézése... Jó is,
rossz is. Nagyon jó hangulatban  telt el a
délután. Köszönjük  Emõkének és a többi
szervezõnek, hogy létre-
hozták ezt a találkozót.
Máris várom a jövõ évi
összejövetelt. 

dr. Fincicky Sándorné

Szent Pál szeretethimnusza
Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért

mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha
szeretet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok, vagy pengõ
cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az
összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel
elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit
sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözõk
között, odaadhatom a testemet is égõ áldozatul, ha szeretet
nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója
fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság

gyõzelmében leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent
remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás véget ér, a
nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a
prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér
az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a
gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem,
mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a
gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan
látunk, akkor majd színrõl színre. Most még csak töredékes
a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy
most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a
három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

(1Kor 12,30–13,13)



Karácsonyváró ötletek
Puha léptekkel, csendesen közeledik a szeretet ünnepe. A gyermekekben
fokozódik az izgalom, a konyhákban lázas a készülõdés, a lakások, házak ünnepi
fénybe burkolóznak. Mindenki készülõdik, hogy magába fogadja az ünnep
meghittségét, fényét és melegét.
A karácsony hangulata ezernyi kisebb-nagyobb apróságból és fontos dologból
tevõdik össze. Része ennek a közös készülõdés is, hiszen így könnyebben
megoszthatjuk majd az ünnep örömét is. Leginkább az együtt töltött percekbõl, az
együtt olvasott mesékbõl, együtt hallgatott zenékbõl, együtt énekelt énekekbõl áll
össze. A havas kirándulásokból, a finom ételekbõl, a nagy nevetésekbõl,
meghatódásból és örömbõl. Elsõsorban ezekre figyeljünk és csak nagyon sokad-
szorra a többi hozzávalóra.
Az ünnepi készülõdés során egy pillanatig se feledkezzünk el arról, hogy a
legszebb ajándék, ha a lehetõ legtöbb idõt töltjük a szeretteinkkel. Gyermekeink
számára az a legjobb ajándék, ha apa és anya együtt játszik vele a fenyõillatú
szobában. Tehát ajándékozzunk sok-sok idõd nekik, hogy az ünnep ne õrült
rohanásból, idegtépõ készülõdésbõl, hanem valóban a szeretetrõl, békérõl,
meghittségrõl, együttlétrõl szóljon.
„Az idõ ajándék
Szakíts idõt a nevetésre, az ölelésre, a könnyre!
Szakíts idõt, kívánj valamit, álmodozz, remélj!
Szakíts idõt a csodára, az elmélkedésre, az emlékekre!
Szakíts idõt, beszélgess, hallgass, légy mások között!
Az idõ ajándék.
Szakíts idõt a szeretetre idén karácsonykor is!“

Téli illatok a lakásba
Minden évszaknak megvan a saját, jellegzetes illata a szabadban és otthon is. Az
adventre a jégillatú, fenyõgyantás, gyertyaillatú, levegõ és a sütemények illata
jellemzõ.
Ha ennél is finomabb illatot szeretnénk, akkor egy
tálat töltsünk meg naranccsal, szárított narancs-
karikákkal, aszalt almával, fakéreggel. Csillagánizst,
fahéjrudat, szegfûszeget is rejthetünk mellé.

Mindezek mellett javaslom, hogy süssünk is, sokat segít a lakás illatain  – mond-
juk almáspitét (sültalmát), gesztenyét! Pirítsunk diót egy kis fahéjascukorral,
illatos, csodás, és mennyei finom.

Aromaterápia
A minket körülvevõ környezet számos pozitív és negatív élményt
tartogat. Ezekhez az élményekhez hangok, ízek, illatok társulnak.
Számos kutatás bizonyította, hogy az illatok hatással vannak szervezetünkre, lelki
állapotunkra. Ezért bátran kísérletezzünk! Saját tapasztalataink alapján válasszuk
ki, hogy ránk melyik illat, milyen hatást gyakorol.
Használjunk illóolajat! Az olaj melegítésére szolgáló
gyertya lángja belsõ békét teremt, az olaj illatát pedig
válasszuk hangulatunkhoz, tevékenységünkhöz
megfelelõen. Egy jól megválasztott illat csodát mûvel-
het, akár szellemi munkát folytatunk, vagy csak
kikapcsolódni szeretnénk.

Zeneterápia, éneklés
Szintén nem újdonság, hogy a zene, az ének a lélek olyan területeit képes bevilágí-
tani, ahová a szavak már nem képesek bejutni. A háttérben szóló halk zene jótékony
hatással van a szervezetünkre. Ezért szóljon bátran a muzsika fõzés közben,
ajándékok csomagolása közben. Válasszunk hangulatunknak megfelelõen!
A zene másik fantasztikus hatása, hogy segít ráhangolódni a dolgokra. Ha nehéz
nekiállni a karácsonyi sütésnek, tegyünk csak be a CD-be egy karácsonyi válo-
gatásalbumot, és rövid idõn belül tapasztaljuk, hogy karácsonyi hangulatban az
ünnepre készülõdés fáradságos munkáját is könnyebb elvégezni. A napot is
indíthatjuk energiával feltöltõ zenével is, hatása garantált és biztosan nem árt az
egészségünknek.

És énekeljünk! Mindegy, hogy nem a legtisztábban cseng
a hangunk, a lényeg, szívünkbõl szóljon a dal. Énekeljünk,
miközben játszunk a gyermekeinkkel, lefekvéskor ne csak
meséljünk, de énekeljünk is. Megnyugtat minket is és a
dalolásunkat hallgatót is.

Ilyenkor mindenki ajándékot választ, igyekszik szeretteit meglepni. Az ügyesebbek
saját készítésû ajándékkal teszik még emlékezetessé az Ünnepet. Igyekszem én
is ezt tenni. 
Még néhány óra, és elérkezik Szenteste, a gyertyagyújtás ideje. Megérkezik a
Jézuska.Békés együttlét, kellemes beszélgetés, zene, ének... mind-mind
kellemessé teszi a napot. 

És milyen jó erre készülõdni!!!
Tudja, hogy a csomagolással a legkisebb, legolcsóbb ajándékot

is varázslatossá tudja tenni?! Alkalmazzon egyedi csomagolás-
technikát minden megajándékozottja számára! Még a legegy-
szerûbb fehér papírt is feldobhatja egy kis harmonikaszerûen fel-
hajtott véggel! Ragasszon rá masnit, fahéjrudat, gyöngyöt... Ugye
máris megmozdult a fantáziája? Bátran alkalmazza!

Néhány ötlet, miként változtassunk az egyhangúságon: 

Az arany az ezüst, a kék, a piros és a zöld szín a legmegszokottabb. Ettõl per-
sze bármilyen árnyalattal és színnel el lehet térni – az ízlésnek megfelelõen. Ezen
színek kombinációja is lehetséges; de lehetõleg csak egy-egy párban. Pl. a fehér
az arannyal nagyon elegáns. Vigyázat, ne legyen zsúfolt, nyomasztó!

Gyertya ne maradjon el egyetlen asztalról sem!! Imbolygó fénye meghittebbé
teszi az est varázsát.  Néhány tekla- vagy üveggyöngy remekül szétszórható az
asztalon!

Karácsonyi praktikánkban most a terítésben szeretnénk segíteni.
A különleges karácsonyi esti teríték az ünnepi dekoráció talán legigényesebb

része. A karácsonyfa mellett gondosan, szeretettel megterített és feldíszített asz-
tal tovább fokozhatja a meghitt hangulatot, amivel a vacsorához egybegyûltek
mindegyike azonosulhat.  

Még az utolsó napon is elkészíthetjük a selyemzsinóros tányéralátétet.
Ehhez elõbb avassuk ba az anyagokat: kressvásznat
és arany színû bélésselymet. Ezeket egyforma
nagyságúra vágjuk a kívánt méretben (kb. 60x30 cm),
majd a visszáján körbevarrjuk. Úgy várjuk ki az
anyagot, hogy a téglalap két keskenyebb oldalához
egy-egy háromszögnyi anyagot még hozzávágunk. (Ezt majd felhajtjuk a terítés-
kor.) Ha visszafordítottuk az anyagot, vasaljuk meg, varrjuk be a nyílást, majd ölt-
sük rá az aranyzsinórt az élre. A két csúcsra varrjunk egy-egy tekla-gyöngyöt.
vagy készítsünk bojtot! Egyik oldalon a szalvétát rejthetjük alá, a másikon az
evõeszközöket. Ezt akár ajándékként is elkészíthetjük! Nagyon pompás!

Ugyanezzel a technikával készíthetünk poháralátétet is! Sõt a gyertya
legaljára egy zsinóros gyûrût is csavarinthatunk, így biztosan megóvjuk az
ünnepi abroszt a gyertya lecsorgó foltjától! 

Dekorációs alapelvek 
Minden évben újra és újra felmerül a nagy dilemma: milyen színekkel, milyen

stílusban díszítsek? Pár éve még csak a klasszikus arany-piros vagy kék-ezüst
párosítás jöhetett szóba, mára azonban új színekkel bõvült az ünnepi paletta.
Hogy ihletet merítsünk, meg kell csodálni a virágszalonok karácsonyi „dekoráció-
költeményeit”. 

A díszítés akkor lesz igazán látványos, ha a lakás különbözõ
pontjain elhelyezett díszek színvilága egységes. Az alapa-
nyagok használatában is fontos a harmónia, hangulatos és
figyelemfelhívó is egyben, ha több helyen is visszaköszön egy-
egy díszítõelem. Például a piros-arany színkombináció teljesen
más hatást kelt csillámos gömbökkel, csillagokkal, mint ha szal-
ma- és fadíszeket használunk, arannyal lefújt termésekkel díszítünk... 

Szín- és alapanyag együttesen adja meg a stílust, amely a karácsonyfán,
adventi koszorún, ajtódíszen – a lakás adventi „ruhájának” minden darabján
tükrözõdik. 

A megannyi díszítési stílus közül mindenki saját ízlése,
szokásai szerint válogathat. Van, aki ragaszkodik a nagyma-
ma díszeihez, vagy egy adott színhez. Lehet diszkrétebb a
díszítés, de lehet nagyon harsány is. Bármelyik stílus jól
mutathat, ha nem tévesztjük szem elöl a harmóniáról mon-
dottakat! A díszítõelemek harmonizáljanak egymással, illetve
a lakás, a lakberendezés stílusával! 



Karácsonyi ötlettár
A  harmónia jegyében „dísz-családokat” alkothatunk,

azonos stílusban díszíthetjük az ajtót, a kandallót, a
karácsonyi asztalt, és így tovább. Ötletes elnevezések:
„édes otthon” – a domináns szín a piros, piros-fehér
kockás szalagokkal kiegészítve. A „kristály-tiszta”
kompozíciók ezüst-fehér csillogása, vagy a „Cézár
palotájának” narancs-barna csillámos díszei ugyan-
csak találóan adják vissza a nevek hangulatát. 

A teljes fehérbe öltöztett lakás eleganciája sem-
mihez nem hasonlítható! Ugyanúgy, mint a lila vagy
gyönyörû zöld, mélykék pompája sem...

Ezt mindenkinek saját magának kell kitalálnia!
Függ a kortól, az emlékektõl, az igénytõl... 

Mindenképpen meg kell találnunk, mitõl lesz az
ünnep ünnepi...

Egy kis ajándékozási ötlet:

Meghatóan kedves, személyes, és
egyúttal költségkímélõ megoldás,
ha saját kezûleg készített finomsá-
gokkal ajándékozzuk meg rokon-
ainkat karácsonykor. Ha az üveget,
dobozt ki is dekoráljuk, így megõrizhetnek
valamit a karácsonyi hangulatból, az különösen
kedvessé teheti az ajándékot. Gyöngy, golyó,
parafa, szalag, növényi részek,  érdekes gomb, régi
bross, csipke, gyöngysor, levélnyomat,... ezerféle
apróság felhasználható! Egy kis névjegykártyát is
készítsünk hozzá, ámulatba ejtõt alkothatunk... 

És nézzük, mit tölthetünk 
üvegekbe ajándéknak?

Narancsos almalekvár
Megpucolunk nagyjából két és fél
kiló almát, folyamatosan locsol-
gatjuk közben citrom kinyomkodott
levével, hogy ne barnuljon. Ezután
lereszeljük a meghámozott almát, és még egy cit-
rom levével összekeverjük. Belereszeljük négy nagy
narancs héját és belenyomkodjuk a narancsok levét
is. Megszórjuk egy púpozott kávéskanálnyi fahéjjal,
egy fél kanálnyi õrölt gyömbérrel és ugyanennyi
szerecsendióval. Három kanál mézet csorgatunk rá,
és egyelõre úgy harmincdekányi kristálycukrot. Fel-
tesszük a tûzre, és lassú tûzön fõzögetjük. Amikor
már elég forró, hogy összeérjenek az ízek, megkós-
toljuk, és kiegészítjük annyi cukorral, amennyit
ízlésünknek megfelelõen felvesz – attól függ, meny-
nyire volt édes az alma és a méz.
Szeretem benne hagyni az almareszeléket, mert
gyönyörûen úszkálnak a fehér almaszeletkék a
narancshéjtól megfestett aranyszínû lében. 
Amikor jó alaposan átforrt, négy zacskó zseléfixet
keverünk hozzá, üvegekbe töltjük (öt-hat üveget
szokott megtölteni), és nem dunsztoljuk, csak még
forrón megfordítjuk az üvegeket, „rácuppantjuk“ a
lekvárt a fedõre, és mehetnek is a kamrába.
Karácsonyi süteményekhez isteni!

Mandulás-puncsos csokoládékrém
Két tábla finom, legalább 75%-os csokoládét olvasz-
tunk össze egy nagy bögre tejszínnel, két-három
evõkanál vajjal, ízlés szerint mézzel, porcukorral,
egy kevés vaníliaaromával, egy kupica rummal és
egy csipetnyi fahéjjal. Amikor homogén, sûrû, forró

massza lett belõle, egy kis zacskónyi, vajon pirított
mandulalapocskát keverünk bele, és üvegbe tesz-
szük az egészet. Hûtõben tárolhatjuk, de felhasz-
nálás elõtt vegyük ki, hogy könnyen kenhetõ legyen.
Süteményekre, kekszekre kenve nagyon finom.

Mindezeket még ajándékba is
érdemes elkészíteni. Az üveg-
ek is kaptak egy kis díszítést,
hogy ünnepibb legyen! 

Isteni édes ital, elsõsorban hölgyeknek:
Hozzávalók: 2 dl vodka, 2
tubus sûrített tej cukrozott), 5
evõkanál kakaópor (nem
neskakaó!!!!), 2 dl tej, 2dl
tejszín. Tejet a kakaóporral
felfõzzük, majd kihûtjük. A
többi hozzávalóval utána
összekeverjük egy habverõ-
vel. Ügyeljünk rá hogy csomómentes legyen! Üveg-
be töltjük és 1-2 napig hagyjuk összeérni. Hideg
helyen – spájzban –, hûtõben max. 2 hétig tároljuk.
Ebben senki nem fogtok csalódni!

Készítsen fûszerolajat!
Mindenféle összepasszoló gyógy-
növényt, vagy fûszernövényt
tegyen bele szép üvegbe, töltse
fel olajjal, díszítse, cimkézze!

Ugyanezt megteheti mézzel is! Mindenféle mézbe
illõ gyümölcsöt (kandírozott narancshéjat is), mo-
gyorót, mandulát, diót tegyen bele! A citrom- vagy
narancskarika ha az üveg oldalához kerül, nagyon
tetszetõs lesz! 
Készítsen gyönyörû fürdõsót!
Cím-kézze fel saját készítésû
címkével. Így lesz teljesen egyedi
az ajándék, és higgyétek el, hogy
ugyanakkora örömet szerez vele
(vagy inkább   nagyobbat), mintha vásárolt volna
valamit. Mert az ilyen ajándék igazán szívbõl jön.

Egy finom puncs receptje

Fél liter félédes vörös-
bort fél liter vízzel mele-
gítem, beleteszek egy
cs. puncs fûszerkev-
eréket, másfél dl rumot,
6 ek. kristálycukrot, 1,5
dl rostos narancslevet

és újból melegítem. Nem szabad forralni, legfeljebb
80 fokig hevítsük, mivel a bor alkoholtartalma
elpárolog! Mikor majdnem kész, 2 filteres teát (tet-
szés szerintit) áztassunk bele. Nagyon finom!

Gyümölcskenyér szentestére, vagy ajándéknak
Hozzávalók: 20 dkg aszalt szilva, 30 dkg aszalt
körte, 20 dkg aszalt füge, 1,1 liter víz, 24 dkg mazso-
la, 12 dkg dió, 12 dkg mogyoró, 12 dkg cukrozott cit-
romhéj. 12 dkg kristálycukor, 1/2 teáskanálnyi õrölt
fahéj, csipetnyi õrölt szegfûszeg, ánizs és só, 0,5 dl
rum, 1 citrom leve, 35 dkg finomliszt, 6 púpozott
evõkanál búzakorpa, 1 dkg élesztõ, hámozott, fél-
bevágott mandula, és tetszés szerint kandírozott
gyümölcs a díszítéshez.

A sütés elõtti napon a gyümölcsöket be kell áztatni.
A szilvára, körtére és fügére ráöntünk egy liter vizet
és egész éjjel ázni hagyjuk, majd lecsepegtetjük, és
apróra összevágjuk. A cukrozott citromhéjat, a man-
dulát, az apróra vágott diót és mogyorót a cukorral
és a rummal összekeverjük és 2 órán át állni
hagyjuk. Ezután a többi gyümölccsel, egy citrom le-
vével és a fûszerekkel jól összekeverjük.
15 dkg finomlisztet 3 evõkanál búzakorpával, 1 dl
kézmeleg vízzel, 1 dkg élesztõvel, csipetnyi sóval
összekeverünk, kenyértésztát készítünk és fél-
retesszük keleszteni. A gyümölcsmasszát összeke-
verjük 20 dkg liszttel, 3 evõkanál búzakorpával. Ezt
összedolgozzuk a megkelt tésztával, majd két részre
osztjuk, és kerek cipókká formázzuk, vizes kézzel a
cipók tetejét laposra simítjuk. Fél mandulákat
teszünk rá, és ízlés szerint kandírozott gyümöl-
csökkel díszítjük, majd kizsírozott tepsibe tesszük.
Még 30-40 percig pihentetjük, majd elõmelegített
sütõben kb. 180 fokon 70-80 percig sütjük. 
Ha kihûlt, a következõ mázzal ken-
jük be: 3 teáskanálnyi cukrot
feloldunk 1 teáskanálnyi vízben,
majd felforraljuk. Sokáig friss
marad jól záródó fémdobozban.

Sültek, saláták készítéséhez bátran használja az
ösztöneit! Ilyenkor sem az étel, sem a teríték ne
legyen szokványos!

Azt hiszem, a bemutatott kis házi praktikák minden-
ki polcára felkerülhetnek, könnyen megvalósíthatóak.
Apró kis ötletek, amelyek mégis szebbé, élhetõbbé
teszik környezetünket. 

És még egy praktika: soha ne felejtsük el, tüköref-
fektus vesz körül minket. Ami idegesít másokban, az
mindig rólam szól. Ezért, így advent idején jusson
idõ a lázas készülõdés közben befelé fordulni,
önmagunkra figyelni. Ha békét teremtünk önma-
gunkba, békesség fog körülölelni minket kívülrõl is.
És akkor valóban arról fog szólni a karácsony,
amirõl szólnia kellene.

Az utolsó pillanatban is sikerülhet
valami szépet, jót kitalálni! Ne
fogja vissza magát senki! Az alkotó
fantázia csodákra képes! A fiúk, a
férfiak se fogják vissza magukat!
Nagy öröm, ha õk is  alkotnak, barká-
csolnak, sütnek-fõznek, készülõdnek, titkolóznak!...

Ilyenkor eltûnhetnek a feszültségek, a harag, a
csalódás helyét átveszi a megbocsátás, újrakezdés.
Elhessegetjük a rosszat és lubickolunk a jóban, a
karácsonyi hópihetáncban, vastagon hullik a
szeretet. Adunk és kapunk is.

Gyertyagyújtogatós, szaloncukorpapír-zizegõs, illó-
olajos habfürdõs, mézeskalácsropogtatós, beszél-
getõs, kártyázós, versolvasós, angyalharangos, csil-
lagszórós meghitt Karácsonyt kívánok mindannyi-
unknak! Zene és Zamat röpítsen minket át az Új
Esztendõbe!

Mindenkinek kellemes, izgalmakkal
teli készülõdést,  boldog ünnepet!

Legyen szép, varázslatos a karácsonyuk!

– összeállította: Czinege Edit
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GYÖKÖSSI ENDRE:

Boldogmondások margójára
(Máté 5:1-12)

wBoldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet
igaza, mert békesség lesz körülöttük.
wBoldogok, akik tudják, miért élnek, mert
akkor azt is megtudják majd, hogyan
éljenek.
wBoldogok, akik összangban vannak
önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt
tenniük, amit mindenki tesz.
wBoldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol
mások közönbösek, mert örömös lesz az
életük.
wBoldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
wBoldogok, akik megtudják különböztetni a
hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól
kímélik meg magukat.
wBoldogok, akik észreveszik egy diófában a
bölcsõt, az asztalt és a koporsót, és mind-
háromban a diófát, mert nem csak néznek,
hanem látnak is.
wBoldogok, akik lenni is tudnak, nem csak
tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok
tudóivá válnak. 

Márai Sándor:  Alázat

Nincs
más fegyver

a világgal szem-
bencsak az alázat

nem hajbókoló és mell-
verdesõ alázat, hanem az

a másik, amely nyugodtan és 
mozdulat nélkül néz farkasszemet

a világgal, nem bizonygatja, hogy iga-
za van, nem mutogatja hisztériásan bû-

neit és fekélyeit, nem kér jutalma az alázatért
mely az emberi nyomorúság és reménytelenség

pimaszság és cinkosság láttára megejti; van egyfajta
alázat, amely fegyver is, van egyfajta meghajlás, amely-

re csak meghajlással lehet válaszolni. Nem mondom, hogy
dobd el a kardot. De ne hadonássz vele. Tartsd szerényen, mint a

középkor embere, aki tudta, hogy a karddal nem 
csak marhát és házat, hanem hitet 

és eszmét is lehet védeni.
Erõs akarsz lenni?
Maradj nyugodt,

figyelmes és alázatos.

A z  i gA z  i g a z ia z i
s z e r e t e ts z e r e t e t

– Az 1 Korinthus 13. karácsonyi 

változata

Ha a házamat fenyõágakkal, gyer-
tyákkal, égõkkel és csilingelõ haran-
gocskákkal díszítem fel, de a csalá-
dom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint díszlettervezõ.

Ha a konyhában fáradozom, karác-
sonyi süteményeket sütök kilószámra,
ízletes ételeket fõzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt
készítek elõ, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb,
mint szakácsnõ.

Ha a szegénykonyhában segéd-
kezem, az öregek otthonában kará-
csonyi énekeket éneklek, és minden
vagyonomat segélyként elajándéko-
zom, de a családom felé nincs bennem
szeretet, mindez semmit nem használ
nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek
részt, a templomi kórusban éneklek, de
Jézus Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, mirõl is szól
a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést,
hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést,
és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idõszûke
ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat
házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és odaillõ asz-
talterítõ van.

A szeretet nem kiált rá a
gyerekekre, hogy menjenek már el az
útból, hanem hálás érte, hogy van-
nak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad,
akitõl kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg épp azokat, akik
ezt nem tudják vi-szonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltûr. 

A szeretet  soha e l  nem múl ik .
A videojátékok tönkremennek, a

gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak.

D e  a  s z e r e t e t  a j á n d é k a
m e g m a r a d .

MEGVÁLTÓ SZÜLETÉSE
Békesség költözött mindenki szívébe, 
mert megszületett a Megváltó kisgyermek képében. 
Az ártatlanság szimbólumát magával hozta, 
hogy az emberek szívébõl a gyûlöletet kiirtsa.

Örvendj ember, hisz a kereszt nem átok minékünk, 
mert megszületet a Megváltó kisgyermek miértünk. 
Piros vére hullatása a bûnünket lemossa, 
születése az új élet hajnalát meghozza.

Karácsony szent éjszakáján mindenki szívébe, 
szeretetet, békességet hintsen el örökre.
Sok özvegy és árva könnye száradjon fel mára,
Oh kis Jézus, ki megszülettél, hozz vigaszt számára.

Imádkozó szeretettel fohászkodunk Hozzád!

Oh, kis Jézus, maradj velünk, mert szenved ez az ország!
Töröld el a szenvedésünk, és szívünknek bánatát!
Özvegyeknek és árváknak bús keserves napját, 
Hintsd le ránk a szívedbõl a szeretet sugarát.

Lejegyezte: Hegyi Rozália

ÉS VALAKI HÁTHA ETTÕL LESZ BOLDOG: 
Megkapja ezt  az á l lás t! ! !

ÁLLÁSAJÁNLAT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
SZÁMÁRA

A CabTec Kábelkonfekcionáló és Készülékgyártó Kft. keres az
alábbi munkakörbe megváltozott munkaképességû munkavál-
lalókat. A munkáltató vállalja, hogy a törvényben elõírt útikölt-
ségtérítésen felül ingyen céges buszokat járat az alábbi
településekrõl: Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár, Városföld, Lakitelek,
Nagykõrös, Katonatelep, Tiszakécske, Szentkirály

„Megváltozott munkaképességû kábelfeldolgozói“

Feltétel: * min. 40 % munkaképesség csökkenés,
*orvosi munka alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

Munka jellege: * könnyû fizikai ülõ vagy álló munka
Iskolai végzettség:

* 8 általános, elõny: szakmunkás végzettség, érettségi
Szakmai tapasztalat: * elõny 1-2 év szerelési, forrasztási tapasztalat   

gépkezelési, szerszámismeret, rajzolvasás elektronikai vállalatnál
Munkaidõ: * 7 óra 2 havi munkaidõkeretben
Munkarend: * 2 mûszak

A beosztás célkitûzése: * Csatlakozók, elektronikai és elektro-
mos elemek, kábelek, vezetékek és nem elektromos vezetõ
szálanyagok az elõírások alapján minõségi követelményeknek
megfelelõ feldolgozása

Fõ feladatok: * A rendelkezésre álló alapanyagokból az adott fela-
dathoz szükséges eszközök szakszerû alkalmazásával, az elõírt
minõségû termékek elõállítása, az egyes munkafolyamatok
részletes leírását tartalmazó munkautasítások, és munka-
eszközökre irányuló speciális képzések szerint

Tulajdonságok:* Jó kézügyesség, színlátás
* Átgondolt, minõségi, gyors, precíz munkavégzés
* Rend és tisztaság iránti igény
* Monotonitástûrõ képesség

Jelentkezni magyar nyelvû fényképes önéletrajzzal és motivációs
levéllel a bérigény és a pozíció megjelölésével lehet a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Tiszakécskei
Kirendeltségén – személyesen leadva az információs pultban vagy
e-mailben elküldve a bacsmmktiszakecske@lab.hu címre.


