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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 11. szám November – régi magyar neve: Szent András hava; 
a székelynaptár szerint:  Enyészet hava.

„Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden.“

ÜNNEPI HETEK LAKITELEKEN

Elröppent egy újabb esztendõ s ismét az
ajtónkon kopogtatnak az év végi ünnepek.
Elmúlt a nyár, a szüret, s mi már a Mikulást
várjuk és a karácsonyra készülünk. Az Idõ

néha bakugrásokkal halad elõre, néha pedig csak lassan
cammog, mintha nagy súlyt cipelne a vállán. Így év vége
felé megpróbáljuk lassításra bírni s arra is megkérjük,
tegye le egy cseppet a súlyokat, gondokat a válláról.
Ünnepi programokkal készülünk, hogy együtt hangolód-
hassunk rá a várva várt Karácsonyra, amikor talán
nekünk is sikerül  a szeretet erejével megszabadulni a
vállunkat terhelõ gondoktól.
Vessünk most egy pillantást a Lakiteleki Ünnepi Hét pro-
gramjaira, melyre nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit.

December 1. szombat
1500 órától – Adventi játszóház gyerekeknek a
Mûvelõdési Házban. A gyermekekkel együtt örömmel
készülõdünk az ünnepekre, a játszóházban aprócska kis
ajándékokat, díszeket fogunk készíteni. A délután
folyamán a Lakiteleki Fiatalok Egyesületével és a
gyerekekkel közösen feldíszítjük a falu karácsonyfáját is,
mely ott ragyog majd a Takarékszövetkezet elõtt szép
december havában.

December 8. szombat
1400-1800 – Adventi udvar az Eötvös Iskolában.
Hagyományos adventi forgatag várja a lakiteleki kicsiket
és nagyokat egyaránt az Eötvös Iskola udvarán. 

December 15. szombat
1300 órától megnyílik a Hópihe Bazár a Mûvelõdési
Ház parkjában. Várjuk mindazokat, akik az ünnepre
készülõdvén ajándéktárgyakat szeretnének eladni,
illetve azokat, akik kedvelik a kézzel készült, míves
tárgyakat és helyi termékeket szeretnének vásárolni

 

FIGYELEM!
DECEMBER 8-ÁN, 

SZOMBATON 14 ÓRAKOR
IMMÁR NEGYEDSZER NYIT KI AZ
ADVENTI UDVAR ISKOLÁNKBAN.

AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
SZERVEZETT RENDEZVÉNYEN KARÁCSONYI

MÛSOROKKAL,
AZ OSZTÁLYOK ÁLTAL KÉSZÍTETT

AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL,
FORRÓ TEÁVAL, FORRALT BORRAL,

SÜTEMÉNNYEL, ZSÍROSKENYÉRREL VÁRUNK
MINDEN 

LAKITELEKIT

szeretteiknek. A következõ hét folyamán hétköz-
nap is várjuk az érdeklõdõket a Hópihe Bazárba.
1700 – Örömgála a Mûvelõdési Házban. Karácsony
közeledtével ismét egy hangulatos és vidám jótékony-
sági koncerttel készülnek a helybeli énekesek, zené-
szek. A hagyományos rendezvényen színpadra lép-
nek mindazon lakitelekiek, akik hangjukkal, zenei
tehetségükkel szeretnék emelni az ünnep fényét. A
program bevételét ebben az esztendõben is a helyi
hátrányos helyzetû gyermekek karácsonyi megse-
gítésére fordítjuk, hogy minden család számára igazán
ünnep legyen a szeretet ünnepe.

December 14. péntek
1700 Luca napi táncház a Szivárvány Óvodában.
Az év vége a régmúltban is a mulatságok ideje volt.
Táncház-ba invitáljuk most a kedves szülõket, hogy
gyermekükkel együtt jól érezzék magukat, táncol-
janak, énekeljenek és egy kis vidámsá-
got vigyenek majd haza ajándékba.

December 20. csütörtök 
1200 órától  Látvány disznóvágás a Mûvelõdési
Ház parkjában. Az elmúlt évhez hasonlóan igazi
téli, falusi hangulatot varázsolunk  erre a délutánra.
Estére elkészülnek a finomságok is és a közös vacso-
rára nagy szeretettel várjuk a falu apraját-nagyját!

December 22. szombat
1300 órától Hópihe Bazár a Mûvelõdési Ház parkjában
1700 FALUKARÁCSONY
Mûvészeti csoportjaink, óvodás és
iskolás gyermekeink régóta készül-
nek, hogy a Falukarácsonyon meg-
mutathassák tudásukat a kedves
közönségnek. Kedves ajándékként
szeretnék Önöknek átnyújtani  a helyi mûvészeti
csoportjaink  és a frissen megalakult Tûzoltó
Zenekar ajándékmûsorát. Az ünnepi mûsorokkal
egy csepp karácsonyi hangulatot, melegséget,
szeretetet szeretnénk ajándékozni mindenkinek. 
Ismét várjuk a hagyományos sütisütõ versenyre a
nagymamák, édesanyák jelentkezését.
Hogy senki se maradjon finomság nélkül,
mézeskaláccsal, forralt borral várjuk mindazokat,
akik együtt szeretnének velünk ünnepelni. 
A délután folyamán az immár hagyományos
Hópihe Bazárban bárki eladhatja apró tárgyait, a
kedves érdeklõdõk pedig beszerezhetik a szép,
kézzel készült ajándékokat.

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére a
Falukarácsonyon a megújult Mûvelõdési Házban!
A programok megtekintése, természetesen 

mindenki számára ingyenes.
(Az ünnepi heteknek médiatámogatója a lakitelekma.hu

és a Lakiteleki Újság)

„A szeretetnek csillagára nézek...“

András napjától az emberi lélek is a legsöté-
tebb felé halad, ahogy fogynak a nappalok, s
hosszabbodnak az éjszakák. Egyre magányo-
sabbnak, szeretetlennek érezzük magunkat. Szorongunk.
Keressük, óhajtjuk a fényt! S lám, egy kis adventi koszorú is hogy
megfelel ennek az elvárásnak! Egyre erõsebben világít, ahogy
szaporodnak a meggyújtott gyertyák számai; és majd szenteste
válik teljes pompává, amikor már a fenyõn is kigyúlnak a fények,
s a csillagszóró szikrázó sugarainál együtt ünnepel a család.

Advent idejét a SZENT IDÕVEL igyekszünk eltölteni. A
családok otthonaiba különös fényesség, békesség, meghittség
költözik, mely karácsony közeledtével egyre erõsödik. Együtt
készülõdünk, együtt töltjük az estéket. A finom illatok mellett
boldogság, öröm, titok bújik meg a lakásban. A szeretet lágyan
öleli át a családtagokat.

Sajnos nagy divat ma panaszkodni, folyamatosan síránkozni!
Böjte Csaba legfrissebb gondolatait olvasva elgondolkodom jó-
magam is: tényleg olyan nagyon rossz a sorsunk? Pedig mennyivel
jobb, mint a nagyszüleinké volt! Nem dúskálunk ugyan a gaz-
dagságban, sokszor vannak nehézségeink is, de az össze-
kapaszkodás, az együttlét mindnyájunkat átsegít a nehézségeken. 

Mi nem bolti tülekedéssel, nem vásárlási lázban töltjük az
advent idejét. Alkotással! Mindnyájan olyan ajándékot készítünk
szeretteinknek, ami a saját alkotásunk! Gyertyát öntünk, saját
csokit fõzünk, szabunk-varrunk-hímzünk és mintázunk! Albumot
készítünk, az összegyûjtött termésekbõl képet állítunk össze...
ezerféle tárháza van az ügyességnek. Az alkotás öröme maga
egy csoda! Olyan ajándékkal leszünk gazdagabbak, ami csak
nekünk készült, s olyat adunk, ami a mi kezünk munkája! 

Egyre nagyon vigyázunk: a családi fészek melegére, s az
együtt töltött idõre! A nagy  család is összejön a dédinél, ahol kör-
beölel bennünket a  láthatatlan szeretet a lelket betöltõ szép-
ségével, s békesség sugárzik mindnyájunk szívébõl. Mert
igenis, sugárzik a szeretet!... Sajnos a kör már nem teljes,  de
amíg csak lehet, mind összefogunk, mert összetartozunk...

Az élet terheit persze, hogy mi is egyedül cipeljük!  Nem kell
Betlehembe mennünk, hogy zárt ajtókat, vagy bezárt
szíveket találjunk! A pásztorok és a bölcsek is elindultak,
hogy megtalálják Õt. Mindenkinek megvan a maga csillaga, s
a közös betlehemi is! Aki elindul, ma is megtalálhatja, mert
igenis van nyitott kapu, ajtó, van bátorító szó, erõt adó kéz!
„Nyújtsd ki a kezed, s lesz, aki megfogja!“ A betlehemi istálló
üzenete nem a panasz szava, hanem az elfogadásé, a befo-
gadásé, az összetartozásé, a megértésé, a szereteté...

A várakozás öröme szólal meg Juhász Gyula, Karácsony
felé címû versében. Örömmel olvasom a decemberi igézetet:

„Szép tündérország támad föl szívemben / Ilyenkor decem-
berben. / A szeretetnek csillagára nézek, / Megszáll egy titkos
gyönyörû igézet, / Ilyenkor decemberben… / Legyünk hát job-
bak, s higgyünk rendületlen, / S ne csak így decemberben.“

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen...“
Áldott adventi készülõdést kicsinek és nagynak! Czinege Edit



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Tóth Gréti (Holik Éva)
Kustyán Zora (Vankó Anikó)
Szijártó Tibor (Szijártó Györgyi)
Kovács Kata (Nagy Erzsébet)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

KULI JÁNOS (1931)

FARKAS BÉLA LÁSZLÓ BODOR IRÉN (1925)

GÁLFI JÓZSEFNÉ KECSKÉS IRÉN (1932)
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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.

„Bár múlnak az évek,
tizenöt éve már nem vagy velünk,
De szívünkben tovább élsz,
és bárhová nézünk,
csak rád emlékezünk!“

VASADI BALÁZS
LAJOS

halálának 15. évfordulóján emlékeznek:
felelsége, fia, lánya, menye és veje.

Ismét Böjte Csabát, az erdélyi
ferences-szerzetest idézzük:

ELGONDOLKODTATÓ...

„Igen, folyamatosan félrevert harangok mellett
nem lehet családot alapítani, munkát vállalni,
gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó
pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük
kimondani a gyerekeink, fiataljaink elõtt, hogy
ennyi cipõnk, ruhánk soha nem volt, és õse-
inknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is
mondjuk el, hogy ilyen mennyiségû élelmiszer,
információ, luxuscikk soha nem  volt még a
Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember
sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban
nehezebb a kelleténél, és ezért kell  fogyókúráz-
zunk. Ennyi kövér ember, megmûveletlen föld,
leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szõlõtõke
soha nem volt itt a Kárpát-medencében!“

Böjte Csaba

Ön szerint mit kellene csinálni, hogy ne jajong-
janak, s ne a kormányt hibáztassák mindenért?
Az emberek elszoktak a munkától!!!!! 
Várják a segélyt, mert azt könnyebb – tévénézés
közben, ágyban sírdogálva....

KUPAKGYÛJTÕ VERSENY
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

A LAKITELEKI óvoda benevezett a kupak- és mûanyag hulladék-
gyûjtõ versenybe. AZ ÓVODÁINKBAN ELHELYEZETT GYÛJ-
TÕKBE VÁRJUK A KUPAKOKAT!
Üdítõs, ásványvizes, dezodoros, samponos, mindenféleflakontetõ...
FLAKONOKAT: üdítõs, ásványvizes, ecetes, étolajos sampo-
nos... stb. flakonok TISZTÁRA MOSVA! LAPOSRA TAPOSVA!
MÛANYAG HASZNÁLATI TÁRGYAKAT: kerti bútorok, játékok,
reklám szatyrok, zacskók, gyümölcsös és zöldséges rekeszek,
ládák,..... stb.

A verseny 2013. május 17. tart.
Mi mindenképpen nyerünk! Hiszen Óvodásaink a mûanyag hul-

ladék szelektív gyûjtésével megtanulják az újrahasznosítás
fogalmát, a környezetünk védelmét. 

Gyuricsánné Pleva Éva környezetvédõ óvodapedagógus

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS!
Az Országos Rendõrfõkapitányság a Készenléti
Rendõrség Nemzeti Nyomozó Irodával karöltve 2012.

november 09-tõl – 2013. január 09-ig terjedõ idõszakban
interaktív játékot hirdet az általános iskolák felsõ
tagozatos, valamint a középiskolák tanulói számára,

„MÛKINCSLELTÁR” címmel.

A rendõrség a fiatal korosztály segítségével kívánja fel-
hívni a lakosság és különösen a mûtárgytulajdonosok,
mûgyûjtõk, hozzátartozók stb. figyelmét a kulturális javak
fényképes házi leltárának fontosságára, ezáltal a mûtár-
gyak, mûkincsek fokozottabb védelmére.
A jelentkezõknek lakókörnyezetükben, településükön vagy
településük közelében lévõ tetszõlegesen kiválasztott – a nyil-
vánosság számára hozzáférhetõ – kulturális javakról, esetleg
az interneten is fellelhetõ mûvészeti alkotásokról kell a
http://www.police.hu/mukincsleltar/nyomtatvanyok.htm oldalról
letölthetõ adatlap és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató
segítségével fényképes mûtárgy-leírást készíteni.
Aki megfelelõen kitölti a mûtárgy adatlapot és azt a kért
adatokkal együtt megküldi az euintegracio@orfk.police.hu
címre, sorsoláson vesz részt.

A játék a 2013. január 11-én értékes nyeremények 
kisorsolásával ér véget:

Fõdíj: 1 db NOTEBOOK (ASUS K43-VX653D,
sötétkék, 14.0”, HD GLARE, LED,Intel Core, j3-2350, 4GB, 500 GB)
További díjak: 6 db okos telefon (SAMSUNG S6102)
6 db mobiltelefon (NOKIA LUMIA 610)

A beküldött adatlapok a játék befejezését követõen
megsemmisítésre kerülnek.

További információk a http://www.police.hu/mukincsleltar
nyitó oldalán találhatók!

Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk!
Jelentkezz, hogy játékosan tanulj és nyerj!

*  Figyelemmel arra, hogy a játékban elõreláthatóan túlnyomó
részben gyermekkorú és fiatalkorú személyek vesznek részt,
elõfordulhat, hogy valamelyik játékos a szervezõk szándéka
ellenére otthoni mûtárgyról készít fotót és leírást – esetleg a
szülõk, hozzátartozók tudta nélkül. Ezért a sorsoláshoz szük-
séges azonosító adatok érdekében, csak a név és a tanin-
tézet megnevezését kérjük, az iskolai osztály megjelölésével.

Ne állj szóba idegenekkel!!!
avagy trükkös csalók garázdálkodnak!

Megtörtént esetek! Feltétlenül okuljunk!

A kórház parkolójában egy fickó bekopog-
tatott az induló autó  ablakán, majd bedobott
egy csomag zoknit, és kérte a sofõrt, hogy
fizesse ki. Mondta az autós, hogy õ nem
kérte, nem fizet érte, kidobta az ablakon a  cso-
magot. Indulni akart. Erre egy „fekete hajú
kisgyerek“ az autó elé ugrott, hogy ne tudjon
elindulni. Ott állt rendületlen. Ám a másod-
szori felbõgetett motor elõl csak félreugrott  a
gyerek. Itt most nem jött össze nekik a délelõt-
ti „bolt“..., de másokkal mi történhetett?
Más eset: egy hölgy egy nagyáruház parko-
lójában fényes nappal bepakolt az autóba,
beült és indulni akart. Ekkor egy férfi beko-
pogott az ablakán, hogy megkérdezze:
merre van a vasútállomás. Mutatta a nõ, de
a fickó nem tágított, nem érti pontosan
merre is kellene mennie. Erre a nõ kilépett,
határozott iránnyal mutatta a férfinek,  hogy
merre menjen. Eközben – háttal volt az
anyósülésnek – nem látta, hogy egy „fekete
hajú kisgyerek“ az ajtót kinyitotta, és kikapta
a nõ táskáját. Hiába szaladt utána, az
„érdeklõdõ“ férfi pedig csak vonogatta a vál-
lát, hogy õ nem tud semmit, õ csak érdek-
lõdött... A rendõrségen azt tanácsolták a
hölgynek, hogy azonnal menjen haza, zár-
csere, kártyaintézés...stb., mert mire haza-
érnek a hasonló sértettek, már a lakást is
kipakolták... Mire is tanítottak a szüleink
kiskorunkban? Ne állj szóba idegenekkel!

Minden virágszál beszél,mit a sírodra teszünk.
Minden szál elmondja, mennyire szeretünk. 
A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, kik szeretnek Téged.

ZÉRCZI SÁNDOR

halálának 9. évfordulóján
szeretettel emlékezik:

felesége, fiai és családja

www.

Dr. Pesír Zoltán 
állatorvos

Kiskunfélegyháza,
Bessenyei u. 26.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: pesko@freemail.hu
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Az elmúlt hónapban történt... – Rövid hírek Lakitelekrõl

Átadták a külsõleg megújult Mûvelõdési Házat

November 16-án ünnepélyes keretek között lezárult a
„Komplex épületenergetikai korszerûsítés Lakitelek
Nagyközség Önkormányzatánál“ címû pályázat meg-
valósítása. A záró rendezvényen megjelentek a kivitelezõk,
Felföldi Zoltán polgármester pedig átadta a megújult

Mûvelõdési Házat.
A fejlesztés keretében megújulhatott külsõleg a Polgármesteri Hivatal, a

Mûvelõdési Ház és a Rendõrség épülete. (Belülrõl nem, vagy csak korlátozottan,
mivel a pályázat fõleg külsõ munkákat támogatott.) Nyílászárókat cseréltek,
hõszigetelték az épületeket, korszerûsítették a fûtési és a világítási rendszert. A vil-
lamos áramot megújuló energiával váltották ki, mellyel az épületek energiafo-
gyasztása minimálisra fog csökkenni vagy teljesen kiváltható lesz. Cserélték a
világítótesteket, LED fényforrások kerültek az épületekbe, illetve jelenlét érzékelõk
lettek helyezve a szociális helyiségekbe. Napelemes rendszert telepítettek az
épületekre. Az elavult gázfûtést együttes fatüzelésû kazánnal váltották ki.

A záró rendezvényen Felföldi Zoltán polgármester, illetve a kivitelezõk részérõl
Gulyás Imre és Kecskés János vállalkozók vágták át a szalagot és adták át a
megújult Mûvelõdési Házat. Az átadást követõen közös ebéden vettek részt a
beruházás kivitelezõi, segítõi, közremûködõi. A beruházás kivitelezését közbe-
szerzési eljárás alapján a lakiteleki vállalkozókból álló LEK Konzorcium végezte.

A Mûvelõdési Házban – melyben a legtöbben járhatunk – szembetûnõ változás,
hogy a vas nyílászárók fára lettek cserélve (a színházterem bejárata kivételével),
továbbá, a bejáratnál megszûnt a kettõs ajtó. Az elõtérben a nagy fix ablak helyett
kétosztatú került beépítésre, mely – a korábbival ellentétben – nyitható. Palatetõ
helyett LINDAB tetõszerkezete lett az épületnek, melyen napelemek találhatók.

A beruházás az Új Széchenyi Terv 85%-os támogatásával valósult meg, 201 mil-
lió forint pályázati támogatással. Lakitelek pályázati önereje 15%, azaz 35 millió
forint volt.                                                                                             Varga Zoltán

Újabb pályázati siker! Nyert az óvodafejlesztési pályázat

Lakitelek képviselõ-testülete 2012. március 1-jén úgy döntött, hogy részt kíván
venni a Dél-alföldi Operatív Program nevelési intézmények fejlesztésére kiírt
pályázatán. Lakitelek a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda (emeletes óvoda)
felújítására és bõvítésére pályázott.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november 9-én hozta meg támogatási döntését,
mely szerint a lakiteleki pályázat nyert. A márciusi, tervezett költségek alapján az
óvodafejlesztési beruházás összköltsége 120 millió forint lesz, melyet 95%-ban az
Új Széchenyi Terv finanszíroz. Az 5% lakiteleki önerõ összege 6 millió forint.

A beruházás kapcsán a meglévõ mellett egy új, kétszintes épületszárny kerül
kialakításra egy csoportszobával, egy gyermeköltözõvel, egy gyermekmosdóval, egy
szülõi mosdóval, egy dajka szobával, egy vezetõi irodával, egy helyettesi és óvo-
datitkári szobával, egy nevelõtestületi szobával, tálaló konyhával és mosogatóval.

A meglévõ épületrészen a következõ felújítások lesznek: nyílászáró csere (fa
nyílászárók redõnnyel és szúnyoghálóval), hõszigetelés, fûtés- és világításkor-
szerûsítés, tornaterem hõszigetelés. Emellett nemes vakolat burkolatot kap az
épület, gyöngykavicsos lábazattal.

A meglévõ és az új épületrész közös fõbejárata akadálymentes rámpával lesz
ellátva. A fejlesztés miatt a KRESZ pálya áthelyezésre kerül, valamint a tervek
között szerepel egy játszóudvar, és egy fedett kerékpártároló a gyerekek és felnõt-
tek kerékpárjai számára. Varga Zoltán

Vandálok rongáltak a lakiteleki Templom téren

Helyi közmunkások észlelték november 5-én, hogy vandálok több emlékmûvet is
megrongáltak a Templom téren. Feszegették a Petõfi szobrot, csikkeket nyomtak el
az emléktáblákon, fákat, faágakat törtek, riasztórendszert rongáltak, öntözõcsövet
loptak. Az Önkormányzat feljelentést tett.

A Lakiteleken állampolgársági esküt tett kilencvenöt külhoni magyar nevét egy
emléktáblán örökítette meg szeptember végén az Önkormányzat. Ismeretlenek az
emléktáblán csikket nyomtak el. A 2011-ben felavatott Országzászló emlékmû
történetét ismertetõ emléktáblán szintén csikket nyomtak el ismeretlenek. Ezt az
emléktáblát feszegették is, megpróbálták kiszakítani a földbõl.

Feszegették a téren álló Petõfi Sándor mellszobrot is, melyet 2012-ben állított fel
a település. Az ismeretlenek megrongálták a Petõfi szobor, valamint az
Országzászló emlékmû biztonságát óvó riasztórendszer elektromos vezetékeit is.

Ellopták a térre telepített öntözõrendszer körülbelül másfél méteres szakaszát.
A vandálok a lakitelekiek közös munkáját sem kímélték. Egy – a tavaly helyi

összefogással (József-napi faültetés) elültetett – kis fát kitörtek, több tujába pedig
belefeküdtek. A téren álló egyik nagyobb fáról ágat szaggattak le.

Az Önkormányzat a vandál cselekedetek miatt feljelentést tett a rendõrségen
ismeretlen tettes ellen. A rendõrség vizsgálatot indított az ügyben.                    VZ

Átadták az árpádszállási árvízi védmûvet

Õszre elkészült, majd november elején átadták a korábbi nyári gátat felváltó új
védmûvet Árpádszálláson. Lakitelek új, biztonságos gátja a Tassi-értõl és a
Tõsfürdõig tart. A fejlesztés 100%-os pályázati támogatással valósulhatott meg, 721
millió forint értékben.

Korábban ezen a szakaszon csak ideiglenes töltés volt, ami a legutóbbi nagy
árvizeknél komoly védekezési gondot jelentett, hatvan családi ház volt folyamatosan
veszélyben. 

A beruházás 2011 novemberében kezdõdött és nem teljesen egy év alatt valósult
meg. Hátráltatta a munkálatokat, hogy sok földtulajdonossal kellett megegyeznie az
önkormányzatnak. A régészeti feltárások is viszonylag hosszú ideig tartottak, így
azokon a területeken, ahol a feltárásokat végezték, nem tudtak dolgozni a gépek.
Az utolsó kétszáz méteres szakaszhoz csak szeptember elején fogtak hozzá. Mivel
a nyomvonalban lévõ kilencven fát a hatóságok korábban nem engedélyezték kivág-
ni. Elõsegítette viszont a munkálatokat az, hogy az építési idõszakban nem volt
árvíz és viszonylag száraz volt az idõjárás, így talajvíz sem akadályozta a
kivitelezést.

Az elkészült 2,2 kilométer hosszú gát 5 méter széles, a tetején 3 méter széles a
szerviz úttal, melyet murvával borítottak. A jelenlegi gát a mindenkori árvíz szintjétõl
közel egy méterrel magasabb.

A szilárd burkolattal ellátott töltésen gépjármûvel nem lehet majd közlekedni, de
kerékpárral és gyalog igen. Így lehetõség nyílik a jellegzetes Tisza melletti táj megis-
merésre is.                                                                                       baon.hu alapján

Így fogják a faluban télen takarítani a havat

Novemberi ülésén elfogadta a képviselõ-testület a „Felkészülés a téli síkosság-
mentesítésre“ címû határozatot. A határozatban pontosan megjelölték, hogy
hóesés esetén melyik utat mikor kell elkezdeni takarítani, valamint az Önkor-
mányzat részérõl kik lesznek a takarításért felelõs személyek.

Az Önkormányzat téli hó ügyeletet állított fel, november 10-tõl március 15-ig
készenlétben állnak a gépek és az emberek a hó eltakarítására. A takarítást a Laki-
Gazda Kft. gépei, a Településüzemeltetési csoport munkatársai, valamint köz-
munkások fogják végezni.

Az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet szerint osztályokba kell sorolni a helyi közutakat.
(Bizonyos értelemben fontossági sorrendet felállítva ezzel.) Az osztály-sorrendi-
séget betartva zajlik majd télen a hó eltakarítás. A helyi kezelésû utak síkosság-
mentesítési szempontból az alábbi osztályokba lettek sorolva:

– I. osztály: Széchenyi krt. (végig), Május 1. utca, Alkotmány utca, Árpád utca,
Arany János utca, Árpádszállási út, Alpári út, Szivárvány utca, Makai dûlõ.

– II. osztály: Béke utca, Kossuth Lajos utca, Zrínyi Miklós utca, Vörösmarty
Mihály utca, Bem József utca, Kiss János utca, Petõfi Sándor utca, Jókai Mór utca.

– III. osztály: a többi eddig fel nem sorolt út az üdülõterületi utak kivételével.

– IV. osztály: az üdülõterületek útjai.

A környezetvédelmi rendeletek megtartása érdekében a közterületeken (önkor-
mányzati gyalogjárdákon és kerékpárutakon) útsó helyett az EIS Tiger síkosság
mentesítõ anyagot fognak használni.

Magántulajdonú, vagy nem önkormányzati tulajdonú utak letakarítására
csak külön térítési díj ellenében kerül majd sor. A térítési díj összege: 5.500
Ft+ ÁFA/óra, de minimum 1.500 Ft+ÁFA. Kivételt képeznek ez alól azok az ingat-
lanok, ahol mentõ vagy betegszállító  jármû rendszeresen jár. Ezen ingatlanoknak
az önkormányzati útról történõ megközelítését az önkormányzat térítésmentesen
biztosítja. A közutak takarítása minden esetben elsõbbséget fog élvezni.

A Laki-Gazda Kft. és a Településüzemeltetési csoport 
közös felkészülési terve az önkormányzat honlapján elolvasható.

Varga Zoltán



LAKITELEKI    ÚJSÁG november4

Hóeltakarítás és síkosság-
mentesítés díjai (gépköltség számítása)

* Gépi hó eltakarítás 1,6 m-es
kerékpárúton 9.- Ft/m2 + ÁFA

* Síkosság-mentesítés kerékpárúton
EIS Tiger szóróanyag + homok kev-
erékkel (anyagár nélkül) 13.- Ft/m2 + ÁFA

* Hóekézés külterületen
1.875.-Ft/km + ÁFA

* Hóekézés belterületen
2.380.- Ft/km + ÁFA

* Gépi hó eltakarítás gyalogjárdán
7.- Ft/m2 + ÁFA

* Síkosság-mentesítés belterületi
utakon szóróanyag + homok keverékkel

5.- Ft/10m2 + ÁFA

* Síkosság-mentesítés buszmegállók
EIS Tiger szóróanyag + homok kev-
erékkel (anyagár nélkül) 10.- Ft/m2 + ÁFA   

Áprilistól önkormányzati
kezelésbe kerülhet a temetõ

November 8-án bírálta el a képviselõ-
testület a temetõ üzemeltetésére kiírt, öt
éves idõtartamra szóló pályázatot. A fel-
hívásra három cég adott be ajánlatot: az
eddigi üzemeltetõ Himalája Blue Kft.,
valamint egy tiszakécskei és egy
kecskeméti temetkezési vállalkozás.

Az önkormányzati képviselõk zárt ajtók
mögött vitatták meg az egyes pályázók
ajánlatait. Végül a testület úgy döntött,
hogy eredménytelennek nyilvánítja a
temetõ üzemeltetésére kiírt pályázatot.
Egyúttal meghosszabbították az
üzemeltetési szerzõdést a Himalája Blue
Kft-vel 2013. március 31-ig, azzal a
módosítással, hogy 2013. január 1-tõl a
Kft. a sírhelyárakat és a temetõfenn-
tartási hozzájárulást az Önkormányzat
részére köteles átutalni.

A képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy számításokkal
alátámasztott tervet készítsen a temetõ
saját, önkormányzati üzemeltetésére
vonatkozóan legkésõbb a 2013. márciusi
képviselõ-testületi ülésre. A testület ezt
követõen fog dönteni a temetõ 2013.
április 1. napját követõ üzemeltetésérõl.

A temetõben három elkülönülõ szol-
gáltatási tevékenység zajlik egy-
szerre:

1. Temetõüzemeltetés: temetõ gon-
dozása, rendeben tartása, szemétszál-
lítás, kapunyitás, sírhely nyilvántartás,
sírhely megváltások intézése, temetõi
adminisztráció, stb.

2. Temetkezési szolgáltatás: sírásás,
temetési szertartás megszervezése,
lebonyolítása, temetõn belüli szállítás,
sírba helyezés, hantolás.

3. Sírkõkészítés.
Az eredménytelennek nyilvánított

pályázat, valamint a várható márciusi
döntés csak a temetõüzemeltetési
tevékenységet érinti.                        VZ

Lakitelek árvízvédelmi töltés
kiépítése, KEOP-2.1.2/2F-09-2011-0003

Lakitelek Önkormányzata „Lakitelek árvízvédelmi töltés
kiépítése“ címû nyertes pályázatának kivitelezési munkálatai
2012. október 24-ei mûszaki átadás-átvétellel befejezõdtek. A
Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott
támogatás mértéke az összköltség 100%-a, vagyis
721.188.604,- Ft. 

A lakiteleki árvízvédelmi töltés „0“ szelvénye a Tõsfürdõ
északi telekhatára, végpontja a Tassi-ér zsilipje melletti töltés.
A töltés teljes hossza 2200 m, mely korábban ideiglenes jel-
leggel épült, azonban a mind nagyobb értéket képviselõ bel-
terület fejlesztése szükségessé tette az árvízvédelmi töltés
kiépítését.

A tervezett projekt megvalósítása során elkészült az
árvízvédelmi gát, a szivárgó csatornák az átjáró mûtár-
gyakkal, a töltéstestet keresztezõ mûtárgyak, és a „0“
szelvényben a magasparti bekötést biztosító szögtámfal.

A projekt teljesíti a fenntartható árvízmentesítés
elvárásait: 
– a védett ártéren élõ emberek és az ott élõ javaknak
meghatározott kockázat mellett, meghatározott mértékû biz-
tonságot nyújt,
–  a biztonság megvalósítását hosszú távra legalább 50 évre
teszi lehetõvé,
–  a védelmi rendszer fejlesztése és fenntartása sem a jelen-
ben sem a jövõben nem ró elviselhetetlen terhet az érdekel-
tekre, a társadalomra,
–  a fenntartás mûszaki, technikai feltételei reálisan biztosíthatók,
– lehetõvé teszi a biztonság növelését, a kockázatok
csökkentését a társadalom várható igényeivel és
lehetõségeivel összhangban.

A projekt közvetlen célcsoportjai a védett területen élõ
mintegy 240 lakos és a területen mûködõ gazdálkodó
szervezetek. A közvetett célcsoportba tartozik Lakitelek teljes
lakossága (4.686 fõ) a vonzáskörzetbe tartozó három megye
lakosainak egy része, akik rendszeresen látogatják a
Tõsfürdõ létesítményeit, valamint a nagy forgalmat lebonyolító
4625 sz. közutat igénybe vevõk. 

Bõvebb információ: http://www.lakitelekigat.hu/

Gazdálkodók,  élelmiszer-
elõállítók, figyelem! 

KÖTELEZÕ az AGRÁR-
KAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-tõl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013.
február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal
MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMA-
RA. A törvény értelmében a hazai mezõgazdasági és élelmiszerfel-
dolgozó szektor összes szereplõje, így a gazdasági társaságok mel-
lett az õstermelõk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá
válnak az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfõbb feladata a magyar agrárium megerõsítése,
versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme
lesz, kibõvült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDÕ: 2012. NOVEMBER 30. 

A törvény elõírja, hogy a leendõ tagok 2012. november 30-ig
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara hon-
lapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren tel-
jesítették ezt a kötelezettségüket. 

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELÕBB REGISZT-
RÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDÕ A KAMARAI
VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTÕ! 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingye-
nesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó
irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász
hálózatnál is. 

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A
REGISZTRÁCIÓT:

06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. 
Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs

fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanác-
sadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

NÉHÁNY AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODA A
MEGYÉBEN:

6000 Kecskemét, Tatársor 6. Agócs Bernadett 30/298-2322 
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 1. Csányi György  30/288-1880
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. Mohácsi Sándor         30/288-9357

Újabb pályázati siker!
Nyert az óvodafejlesztési pályázat

„A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bõvítése“ címû
pályázat támogatásban részesült – olvasható a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján. Az NFÜ pozitív döntése értelmében
megújulhat, valamint új szárnnyal bõvülhet az új óvoda. A pályáza-
ton 120 millió forint támogatást nyert Lakitelek.

Lakitelek képviselõ-testülete 2012. március 1-jén arról döntött, hogy
részt kíván venni a Dél-alföldi Operatív Program nevelési intézmények
fejlesztésre kiírt pályázatán. Lakitelek a Szivárvány Napközi Otthonos
Óvoda felújítására és bõvítésére pályázott.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november 9-én hozta meg támo-
gatási döntését, mely szerint a lakiteleki pályázat nyert. A márciusi, ter-
vezett költségek alapján az óvodafejlesztési beruházás összköltsége
120 millió forint lesz, melyet 95%-ban finanszíroz az Új Széchenyi Terv.
Az 5% lakiteleki önerõ összege 6 millió forint.

A beruházás kapcsán egy új, kétszintes épületszárny kerül
kialakításra egy csoportszobával, egy gyermeköltözõvel, egy gyer-
mekmosdóval, egy szülõi mosdóval, egy dajka szobával, egy
vezetõi irodával, egy helyettesi és óvodatitkári szobával, egy

nevelõtestületi szobával, tálaló konyhával és mosogatóval.
A meglévõ épületrészen a következõ felújítások lesznek:

nyílászáró csere (fa nyílászárók redõnnyel és szúnyoghálóval),
hõszigetelés, fûtés- és világításkorszerûsítés, tornaterem
hõszigetelés. Emellett nemes vakolatburkolatot kap az épület,
gyöngykavicsos lábazattal.

A meglévõ és az új épületrész közös fõbejárata akadálymentes
rámpával lesz ellátva. A fejlesztés miatt a KRESZ pálya áthe-
lyezésre kerül, valamint a tervek között szerepel egy játszóudvar és
egy fedett kerékpártároló a gyerekek és felnõttek kerékpárjai
számára.
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Az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

hírei

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2012.
december 14-én (péntek) 17 órától közgyûlést
tart a Lakiteleki Népfõiskolán, melyre tisztelet-
tel meghívjuk.

NAPIREND

1.  Beszámoló a 2012. év eseményeirõl
2. Beszámoló az ÖTE nyertes pályázatairól,

pénzügyi helyzetérõl
3. Alapszabály módosítás
4. Új tagok felvétele
5. Az egyesület 2013. évi tervei
6. Egyéb ügyek

A december 14-i közgyûlésen lehetõség lesz
belépni az Önkéntes Tûzoltó Egyesületbe. Érdek-
lõdni, jelentkezni az Egyesület vezetõinek
elérhetõségein lehet.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós támogatásból intézményfej-
lesztés, szakmai mûhelymunka,
pedagógus továbbképzés és  szak-
mai eszközfejlesztés valósult meg
Lakiteleken a referencia intézményi
mûködére való felkészülés céljából.

A pályázat kódszáma: TÁMOP -
3.1.7-11/2 -2011-0377 
A pályázat címe: „Kulcsszerepben
a mi óvodánk is“ Az óvodai
nevelés sikeres modernizációs
folyamatainak segítése, mintaadó
szolgáltatói szerepben 

Feladatellátási hely: Eötvös
Iskola Szivárvány Napközi
Otthonos Óvodai Tagintézménye
6065 lakitelek Kiss J. u. 1/a
E-mail. ovoda@lakitelek.hu
Tel: 70/934-4404

Az  Eötvös Iskola

Szivárvány

Napközi Otthonos

Óvodai

Tagintézményébe

3.000.000.- forint

vissza nem térí-

tendõ uniós támo-

gatást nyert a  

„Kulcsszerepben

a mi óvodánk is“

címû pályázati

programmal. 

A program célja

az óvodai nevelés

sikeres modern-

izációs folya-

matainak segítése

Lakiteleken.

„A nõi lélek nem alkot, hanem megért, nem
okoskodik, hanem megérez, nem tud,
hanem megsejt.“ 
„Talán semmi sincs szebb a világon, mint
találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan
letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk,
akinek kedves az arca, elûzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerû jelenléte elég, hogy vidámak
és nagyon boldogok legyünk.“ (Hemingway) 

„Elindulok, megnézem a Kárpátokat,
Egészen a Hargitáig visz a lábam
S hagyom, hogy lelkem elvesszen
Az õsi, nyár melengette tájban."

Kovács Sándor: 
Erdély hazám benned járok /részlet/

2012. július 15-én, egy nyári nap hajnalán útnak indultunk
Erdélybe, hogy kikapcsolódjunk, új helyeket fedezzünk fel,
összegyûjtsünk régi történeteket és meglátogassuk azokat,
akiket már ismertünk. Mindenhová nem jutottunk el, de
Kecsettõl Csíkkarcfalváig igen kalandosra sikerült a prog-
ram. Mivel tavaly óta bõvült a csapat, 24-en ültünk a bu-szon,
étellel, itallal, ajándékokkal, koszorúkkal, fellépõs ruhákkal
felszerelkezve.

Néhány pihenõt beiktatva, s a Király-hágót magunk
mögött hagyva, kora este Kecsetre érkeztünk Elekes
Sándor panziójába. Itt a helyi mûvelõdési házban
ismerkedtünk meg az itt élõ emberekkel. Közülük az idén jó
néhányan ellátogattak Lakitelekre a Népfõiskolára, valamint
a Tõserdõbe, a 'Széna Vagy Szalma' rendezvényre, ahol
fúvószenekarukkal tûntek ki, kecseti népdalokat énekeltek
és táncoltak. Most is szeretettel vártak, örültek a találkozás-
nak, sokat beszélgettünk. Nagy örömükre a Kösöntyûs asz-
szonyok kecseti népviseletbe öltöztek, amit elõzõ télen Õk
szõttek és varrtak. Elismerõ tekintettel figyelték mûsorunkat,
majd hajnalig együtt mulattunk.

Márnap a bõséges reggeli után elbúcsúztunk vendég-
látónktól. Farkaslaka következett, meglátogattuk Tamási
Áron szülõházát, a sírhelyén elhelyeztük az emlékezés ko-
szorúját közös énekléssel. Már itt elkezdõdött a vásárlás,
kinek szõttes jutott, kinek ing, vagy más emlék, a helyi
emberektõl. Homoródalmás felé vettük az irányt, ahol két
házban lettünk szétosztva. Este táncház volt a mûvelõdési
házban a helyi állatorvossal, aki túravezetõnk  lesz másnap.

Július 17-én, kedd délelõtt a hargitai Vargyas-szurdok
felé, traktorral utaztunk a hegyek között, míg el nem fogyott
a járható út. Pazar látványban volt részünk. Patak kanyar-
gott itt-ott, találkoztunk legelészõ tehenekkel, különleges
madarakkal és dús növényzet kísérte utunkat. Majd
gyalogszerrel indultunk neki a mesés tájnak. Cirka nyolc
kilométer hegynek fel, a Csala tornya ormáról néztünk bele
a nagyvilágba, és lefelé menet benéztünk a híres Orbán
Balázs-barlangba. Egy másik „feketelyukból“sárosan jöt-
tünk ki, és leérve a veszélyes szikláról a patakban mosakod-
tunk meg. Szusszantunk egyet, szendvicset és gyümölcsöt
ettünk, majd túráztunk tovább. A völgyben a Vargyas-
patakot többször átszeltük, csak úgy zoknistul, cipõstül,
olykor térdig ért a víz; nagyon sokat nevettünk. Átkeltünk
egy függõhídon, a bátrabbak megmártóztak a hideg vízben,
a bátrabbak még fejest is uggottak. Visszaérve a szállásra
kimosakodtunk, élményeinkrõl beszélgettünk. Néhányan
Misivel, a helyi erdésszel a Madarasi Hargitára tartottunk,
ahonnan beláttuk a környék csúcsait. Túráztunk a naple-
mentében, gyönyörû, égig érõ fenyvesek közt, ahol medve
lábnyomait láttuk, és apró, tisztavizû erek mentén rengeteg
fekete áfonya kandikált ki az ördögbordák közül. Túl a ge-
rincen Brassó fényei csillogtak. A többiek eközben a szál-
láshely udvarán szalonnát sütögettek, vidám történeteket
hallgattak.

18-án, szerdán Csíkszereda városán keresztül utaztunk
Csíksomlyóra. A kegytemplomban idõztünk kicsit, majd

utunk felfelé vezetett Jézus-hágóján, a kálvárián, egészen a
Kissomlyó csúcsára. A Salvator-kápolna elõtt koszorút tet-
tünk az emlékoszlop tövébe, elénekeltük a Székely him-
nuszt. Lejjebb a színpadot vettük rövid ideig birtokba, onnan
néztük a gyönyörû vidéket, sok szép fénykép készült.
Leérve a völgybe megálltunk egy borvíz kútnál szomjunkat
oltani, közben belestünk a „Barátok feredõjébe“, majd a
Böjte Csaba által alapított kollégiumba sétáltunk el. Ezen a
helyen sok gyermek él, és érzi otthon magát, tanulhatnak,
szervezetten élhetnek. Ebéd után megtekintettük az
intézmény egy részét.

Innen Csíkszentimrére mentünk. Kencse Elõd polgár-
mester úr fogadott bennünket. Megkoszorúztuk Szent Imre
szobrát a községháza elõtt, majd Dávid Orsi énekelt. A
templomba mentünk, majd a Büdösfürdõ közelébe sétál-
tunk, utána egy kürtõskalács készítõnél süthetettünk
magunknak kalácsot. Csíkkarcfalva nem volt messze, de
egy baleset miatt késve értünk a mûvelõdési házhoz.

Simon Katalin szervezte a táncházat, amit rövid ismer-
kedés után elkezdtünk. Idõsek és fiatalok járták el az itteni
táncokat, vidámat, játékosat, énekekkel, mondókákkal
tûzdelve. Szûkre szabott idõnk lejárt, sajnos mennünk kellett
Homoródalmásra, a szállásunkra.

Csütörtök reggel egy fiatal sajtkészítõhöz vezetett utunk.
Sándor Kálmán Huba Budapestrõl érkezett haza pár órája,
de szívesen bemutatta a különleges sajtokat. Mesélt az
készítésérõl a kóstolás közepette... Megtekintettük a mûvelõ-
dési házat, ahol régiségeket láttunk új köntösben és sok szép
népi motívumot, nem csak bútorokon. Unitárius templomban
még nem járt a többség, így azt is megmutatta egy hívõ,
közben rövid történelmi eseményeket idézett. Érdekes volt a
sok szõttessel díszített oltár és a fal, valamint a fából készült
csillár. Magasan járt a Nap, meleg volt odakint. Jó pár lépés-
nyire, 400 éves ház õrizte titkait a hegyoldalban, meg-
néztük.Ebéd után Sorbán Enikõ szép népdalokat énekelt.

Késõ délután néptáncpróbát tartottunk, hiszen este
mûsorral kedveskedtünk vendéglátóinknak. A próba nagy-
on jól sikerült fáradtságunk ellenére. Megvacsoráztunk,
megtisztálkodtunk, népviseletbe öltöztünk, átbeszéltük a
koreográfiát, és átsétáltunk a közösségi házba. 

Furcsa volt, hogy nagyon kevesen vannak, de mint azt
túravezetõnk elmondta, itt szeretnek késni az emberek. Sok
a házkörüli munka, nincs még hétvége, csak csütörtök van
és igazából nem volt meghirdetve a program. Egy órás
késéssel megtelt a terem, még német turisták is elõkerültek
valahonnan. Csete Árpád unitárius lelkész úr köszöntõje
után mi is bemutatkoztunk, majd táncra perdültünk. Nagy
tapsot kaptunk, kifújtuk kicsit magunkat és elkezdõdött a
közös táncház késõ estig. Új barátságok szövõdtek, régi
népdalok kerültek felszínre, de akadt, aki új tánclépésekkel
lepett meg bennünket.

20-án, pénteken reggel buszra szálltunk vendéglátóink
által készített szendvicsekkel, szép élményekkel, és Kata, a
buszvezetõ elindult velünk a hazafelé vezetõ úton.

Korond és Körösfõ útba esett, ahol rövid idõre megáll-
tunk vásárolni. Kalap, ing, mellény, blúz, rokka és jó néhány
edény, emléktárgy is került a raktérbe. 

A hegyek közt kanyarogva az út mellett rókagombát és
áfonyát árultak több helyen. Ezek erdei kuriózumok.

A Nap lassan eltûnt a felhõk mögött, eltûntek elõlünk a
hegycsúcsok és az Alföldre érve bágyadt csillagfénnyel
érkeztünk haza.

Mindenkinek köszönjük a szíves vendéglátást, a kedves
invitálást, a túravezetést, és a szeretet, amit magyar ajkúak-
tól kaptunk Székelyföldön. Hiszem, hogy ez a rövid idõ sok
hasznos élménnyel gyarapította a Kösöntyû Néptánccsoport
tagjait, és így 20 éves múltunk után még nagyobb
lelkesedéssel állunk elébe a következõ éveknek.

Kovács Sándor



Kedves Olvasó!

Szeretnék Önöknek beszámolni az elmúlt egy hónap eseményeirõl. A
hétköznapjainkról, az ünnepeinkrõl.

A Gondozási Központ Idõsek Otthonában megemlékezést tartottunk. Hálás
vagyok Lelkész Úrnak és Plébános Úrnak hogy imáikkal, példabeszédükkel
segítettek az elmúlással szembeni félelmünket, fájdalmunkat enyhíteni. 

Az intézmény megnyitása óta 44 idõs mellett álltak dolgozóink, tették békéssé
az utolsó perceket gondoskodásukkal. 

A 44 idõs ember hozzátartozóit hívtuk, tartsanak velünk, emlékezzünk együtt
szeretteikre. Sokan eljöttek vidékrõl, sokan voltak velünk ebben a pár órában,
helyi hozzátartozók, ismerõsök.

Szomorú és egyben szép volt a MEGEMLÉKEZÉS. A mécseseink sokáig
égtek, és a legnagyobb, amit mindannyiunkért gyújtottunk, még másnap este is
fényesen világított, így adva hírül: az életünk egy gyertyaláng, ami lassan
csonkig ég...

Lakó inknak  megnyugvás t ,  l é lekben,  a  h í võknek  h i t ükben,
megerõsí tést  adot t  a  Kegyelet i  Emléknap megtar tása.

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

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

Ma már szinte mindennek van ünnepe. Hivatásoknak, szakmáknak is. Ahogyan
van Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Köztisztviselõk Napja, úgy kerül megün-
neplésre a Szociális Munka Napja. 

Én csak Segítõknek nevezném a szociális ellátások területén dolgozókat. Ide tartoznak
a Bölcsöde dolgozói, a Családgondozó, a Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársa,
és ide tartoznak a Gondozási Központ dolgozói. 

A pici gyermekektõl, a családokon át az idõsekig – EMBEREKKEL
FOGLALKOZUNK. Legfõbb munkaeszközünk a saját tudásunk, vagy még
inkább mi magunk: toleranciával, empátiával, sok-sok segíteni akarással. 

Ezt a hivatást, munkát,  csak olyan ember tudja egy életen át végezni,
aki mindezekkel a kompetenciákkal rendelkezik. Ezt nem lehet megta-
nulni, erre születni kell és ezeket a munkákat nem lehet csak fizetésért
végezni, ehhez elhivatottság kell. 

Polgármester Úr, a Gondozási Központban megrendezett kis ünnepségen
köszöntötte az ezeken a területeken dolgozókat.  Külön köszöntötte Jelics
Gyöngyi munkatársunkat, aki 25 éve van ezen a pályán, és ebbõl 20 évet
Lakiteleken, a lakiteleki emberekért dolgozott. 

Minden Segítõnek  sok-sok erõt, egészséget kívánok a további munkájukhoz.

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

Meghívást kaptam a Nyugdíjas Klub „záró bulijára“. Végtelen megtisztel-
tetésnek érzem a meghívásukat, és óriási élményt jelentett velük együtt lenni
ezen a színvonalas, nagyon szép kis ünnepségen. Vitalitásuk, életvidámságuk
magával ragadott. 

Bár tudom, a megjelentek betegségeivel egy „kórházat meg lehetne tölteni“,
mégsem szomorúságot, keserûséget láttam a szemükben, hanem lendületet,
fiatalos tüzet, ami széppé tehet minden megélt pillanatot. 

Csingerné Klárika néni, fáradhatatlanul koordinált, fogadta a vendégeket, ki-
kisérte õket, szervezõ készsége, kedvessége, a csoport mûködésének
irányítása, az a végtelen szeretet, ahogy mindenki felé oda tud fordulni,
követendõ példa... 

A Nyugdíjas Klub támogatóinak jó hangulata mindenkit magával ragadott.
Belicza András zenével, énekkel tette még színvonalasabbá  az ünnepséget. A
lejátszott nosztalgia-számok mindenkinek a fiatal éveit idézték fel... Az Autós
Csárda vendéglátása színvonalas volt. 

Köszönöm hogy velük lehettem. Sok szép, egészségben megélt nyugdíjas évet
kívánok mindannyiuknak! 

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

A  Gondozási Központba december 5-én délután 14 órakor ellátogat a
Mikulás. Remélem, minden intézményi ellátott legalább egy virgácsot (szalon-
cukorral díszítve) kapni fog. 

December 17-én délelõtt Lelkész Urat várjuk az Idõsek Otthonába.
……………………..............................................................……………………..

Karácsonyi Ünnep-
ségünket – ahova a
kis óvodásokat is vár-
juk – december 20-án
délelõtt 10 órára ter-
vezzük (ez még változhat.) 

………………………………………………………..……………………………

Sok embernek sikerült segítséget nyújtani, de még mindig sokan vannak,
akiknek lehetne, csak nem jönnek, nem jeleznek. 

Sajnos elhangzott már olyan is: „Régen szerettem volna jönni segítséget
kérni, de úgy szégyelltem.“

N I N C S   M I T   S Z É G Y E L L N I! 

Szégyen az,  ha valakinek segítség kel l,  ha valaki  nélkülöz,
nehezen él,  és a környezetében azt ,  senki  nem veszi  észre!

………………………………………………….................

Közeledik a Kis Jézus születésének az ünnepe. A
legcsodálatosabb vallási ünnepünk. Akik nem hívõk, a
szeretet ünnepének, a családok ünnepének nevezik.

Egy biztos, kinek-kinek mérhetetlenül fájdalmas, ha
magányos... De szép, ha családos. Csodaváró hónap a
december. 

Szeretném, ha tudná mindenki, hogy sem a fájdalmával, sem a problémái-
val nem szeretnénk magára hagyni senkit. 

Szeretnénk letörölni a könnyeket, megfogni annak a kezét is, akinek arra
van szüksége.  Átölelni, ha egy ölelés segíti a lelki bánatának enyhítését!

Karácsony ünnepének közeledtével ne maradjon senki szeretet
nélkül!

Tessék ránk figyelni! Ha szüksége van ránk, csak egy jó szóra, egy kézfogás-
ra, egy simogatásra, egy kedves mosolyra: ITT VAGYUNK!

Keressen fel bennünket, hívjon bennünket! Az ajtónk nyitva áll! 
Ha bátortalan, szívesen fogadjuk a telefonos bejelentkezését is:

449-071. 

Áldott Békés Karácsonyi Ünnepet és Egészségben eltöltött
Boldog Új Esztendõt kívánok a magam és Munkatársaim
nevében.:                                           Tigyi Istvánné int. vez.
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Hírek az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központból…

„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen
olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tõled azt, hogy a pillangónak tarka
szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdõn, mintha egy nagy kék virág nyíl-
na ki benned. Nem veheti el senki tõled azt, hogy a tavaszi szellõnek édes
nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.” (Wass Albert)

„Hisszük, hogy az idõsödés a leghétköznapibb emberi tapasztalás, amely az
ígéret szivárványaként ível át az emberiség közössége fölött. Olyan
mélységesen emberi, hogy képes áttörni a gyermekkor és a felnõttkor,
valamint a felnõttkor és az idõskor között húzódó mesterséges korláton.
Annyira ígéretes, hogy elvezethet bennünket az élet kincsestárához. 

Hiszünk benne, hogy az öregedés nem
ok a kétségbeesésre, hanem a remény
táptalaja, nem lassú pusztulás, hanem
fokozatos érés, nem valamifajta
végzet, amelynek meg kell adnunk
magunkat, hanem esély, amelyet
megragadhatunk.“

Ha a távolba révedõ szemek és a homlok mély barázdái beszélni tudnának, vajon
mirõl mesélnének? Persze, hogy a sok munkáról, a küzdésrõl, az ÉLET-rõl... 

Nem volt drága telefonjuk, sem autójuk, de szerették egymást mindvégig...



Kedves Olvasóink!

Legutóbbi híreinkben beszámol-
tunk arról, hogy 1-6. évfolyamig nagy
atlétikai versenyt rendezett Retkes

Tibor tanár úr diákjainknak. A kiváló hangulatú meg-
mérettetésen futásban, kislabdadobásban és
távolugrásban is kiemelkedõ eredmények születtek.
A dobogóra a következõk léphettek fel:

2. évfolyamon lányok

I. helyezett Csikós Nóra 3. a
II. helyezett Balla Vivien 2. c
III. helyezett Bódi Réka 2. c

2. évfolyamon fiúk

I. helyezett Tóth-Péli Márk 2. a
II. helyezett Kotvics Dominik 2. a
III. helyezett Jánosi István Flórián 2. a

3. évfolyamon lányok

I. helyezett Varga Panka 3. a
II. helyezett Kutasi Márta 3. c
III. helyezett Berkes Szilvia 3. c

3. évfolyamon fiúk

I. helyezett Faragó Martin 3. c
II. helyezett Anka Gyula Benedek 3. b
III. helyezett Dobecz Richárd 3. a

4. évfolyamon lányok

I. helyezett Kissebestyén Petra 4. b
II. helyezett Madari Lili 4. b
III. helyezett Tóth-Péli Anna  4. a

4. évfolyamon fiúk

I. helyezett Németh Péter 4. a
II. helyezett Tombácz Arnold 4. a
III. helyezett Bori Milán 4. b

5. évfolyamon lányok

I. helyezett Németh Anna Bernadett  5. b
II. helyezett Simonyi Martina 5. a
III. helyezett Mihalik Eszter Jázmin 5. b

5. évfolyamon fiúk

I. helyezett Tamásy Krisztián 5. b
II. helyezett Beke Bálint 5. a
III. helyezett Kocsis András János 5. a

6. évfolyamon  lány

I. helyezett Gyetvai Boglárka 6. b
II. helyezett Bódia Etelka 6. a
III. helyezett Honti Dorka Laura 6. b

6. évfolyamon fiúk

I. helyezett Uram Béla 6. b
II. helyezett Kovács Marcell 6. b
III. helyezett Budai Lajos Dániel 6. a

Az õszi szünidõ elõtti utolsó tanítási napon,
október 27-én, szombaton RETRO NAP ren-
dezésével emlékeztünk meg iskolánk átadásának
50. évfordulójáról. A zenés reggeli torna után a sport-
pályán a gyermekek az ötvenes számot formálták,
majd „Táncsics futás“ következett. Biztosan sokan
emlékeznek még rá, hogy Csányi Jánosné Irénke
néni idején az akkori Lenin utca, Táncsics út,
Széchenyi krt. kört futottuk bemelegítésként a tor-
naórák elején. Most évfolyamonként indítottuk a kb.

egy kilométeres távra a diákokat, s a legjobbakat
csokival jutalmaztuk.

Ezt követõen az alsó tagozatosok a tornateremben
zenés, táncos, mondókás, verses összeállításokat
adtak elõ az elmúlt évtizedeket felidézve, a fel-
sõsöknek pedig rendhagyó órákon mutattuk be az
ötven esztendõvel ezelõtti hangulatot. Volt orosz óra,
kézmûves foglalkozás, régi filmek vetítése,
helytörténeti óra, társasjátékozás. Kinyitott a kisbolt
is, gazdag árukészlettel várva a vásárlókat. A nap
befejezéseként elsõ nyilvános koncertjét adta a
Lakiteleki Tûzoltózenekar. Mindannyian remekül
szórakoztunk. A diákok többször is elmondták,
sûrûbben kellene ilyen napokat tartani.

November 8-án hagyományos pályaválasztási
szülõi értekezletünkön a pedagógiai szakszolgálat
szakelõadója és kb. húsz középiskola vezetõi, tanárai
segítségével adtunk hasznos információkat hetedike-
seinknek és nyolcadikosainknak. Végzõs diákjaink
azóta számos nyílt napon vettek részt félegyházi,
kecskeméti középiskolákban. Bízunk benne, hogy
mindannyian sikeresen felvételiznek majd!

A Natura Hungarica Alapítvány és az Eötvös
Iskola együttmûködési megállapodást írt alá
november 12-én. Ennek értelmében az Alapítvány
képviselõi a madarak téli gondozásáról, védett
madarainkról tartanak alsó tagozatosainknak elõadá-
sokat, s mintegy ötven madárodú felszerelésében is
segítséget várnak tõlünk. Ezeket a téli szállás-
helyeket a Tõserdõben és Lakitelek parkjaiban
fogják elhelyezni diákjaink.

November 15-én zárult a harmadik évfolya-
mosok lovas kultúra oktatásának elsõ féléve.
Dobecz Éva vezetésével három osztálynyi gyermek
számára biztosítottuk órarendbe illesztve a lehetõ-
séget arra, hogy lovagolni tanuljanak. A tél köze-
ledtével a hátasokat kölcsönadó gazdák hazaviszik a
lovakat. A gyermekek között nagy népszerûségnek
örvendõ program tavasszal folytatódik.

November 15-én az Apáczai Kiadó bázisnapját
szerveztük meg Lakiteleken. Idén kollégáink a
megszokott kettõ helyett négy bemutató órát tartottak
tantestületünk tagjai és a nyárlõrinci, szentkirályi
cserkeszõlõi érdeklõdõ pedagógusok számára. Az is
újdonság volt, hogy készségtárgyakból is remek
foglalkozásokból meríthettek ötleteket a vendégek. A
3. osztályosok számára Vass Anikó tartott angolórát,
a 4. b osztályban Retkes Tibor testnevelést, az 5. b-
ben Dr. Olajos Éva könyvtártant, az 5. a-ban pedig
Szelesné Kása Ilona rajzot. 

November 19-én kezdõdtek a felsõs Anyanyelvi
hét rendezvényei, alsósaink számára pedig novem-
ber 26-án kezdõdnek a versenyek. A szépolvasó,
mesemondó, mondamondó, versmondó, helyesírási
és szövegértési vetélkedõk eredményeit következõ
számunkban közöljük.

Korábbi számainkból is tudják Olvasóink, hogy 2013
januárjától iskolánk szakmai munkájának ellen-
õrzése, a pedagógiai feladatok összehangolása a
Tiszakécskei Tankerület feladata lesz. A tankerület
vezetésére pályázat útján a Móricz intézmény
pedagógusát, Seresné Kozári Nórát nevezték ki. Az
igazgató asszonnyal késõbbi számunkban közlünk
beszélgetést.

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány a 2011. esz-
tendõben az 1%-os felajánlásokból 370 426 Ft-tal
gyarapodott. Az összeget teljes egészében a gyer-
mekek 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

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0416 GUTTA
CAVAT LAPIDEM

A lakiteleki Eötvös Iskola a TÁMOP 3.1.7 projekten
„Gutta cavat lapidem – A türelem Lakiteleken is rózsát
terem“ címû pályázatával 6 millió Ft-ot nyert. A kiírás
lehetõséget teremtett arra, hogy referenciaintézményi
minõsítést kapjunk, illetve felsõoktatási gyakorlóhely
lehessünk. Mindkét témában pályáztunk, most tar-
tunk a munka összegzésénél, az iskolai dokumen-
tumok elkészítésénél, rendszerezésénél. 

Pedagógusaink az elmúlt hónapokban számos
továbbképzésen vettek részt. Elsajátították a jó
gyakorlatok átadását, felkészítést kaptak mentori
feladatok ellátására, a projektek népszerûsítésére.
Az iskolavezetés tagjai a felsõoktatási intéz-
ményekkel való kapcsolat kiépítésérõl, az intézményi
menedzsment mûködtetésérõl kaptak képet.

Az nyert összeg egy részét arra fordítottuk, hogy a
más iskolákból jövõ érdeklõdõk számára a prog-
ramok átadására megfelelõ környezetet teremtsünk.
Bútorokat, két interaktív táblát, hagyományos
mágnes táblát, valamint irodaszereket vásároltunk. 

A pályázatra három jó gyakorlattal készültünk. A
LURKÓTÁBOR Vargáné Darabos Márta és Dr. Varga
Sándorné, a KÖNYV-TÁR-VA NYITVA program Dr.
Olajos Éva és Olajosné Kádár Ilona, az ADVENTI
UDVAR pedig Szelesné Kása Ilona és Vass Anikó
ötletét, munkáját dicséri. A programok több éve nagy
sikerrel mûködnek intézményünkben, a gyermekek
és a szülõk körében is nagyon népszerûek. 

Bízunk abban, hogy a késõbbiekben felsõoktatási
gyakorlóhelyként és jó gyakorlat mûhelyként egyaránt
sikeres munkát folytatunk majd.

A helyi tûzoltó-
zenekar bemutatója



Jótékonysági koncert
Csak a hála és a köszönet hangján szólhatunk a Lakiteleki Eötvös iskola

tanárairól és növendékeirõl, akik november 18-án jótékonysági koncertet tartottak
a templom javára. Szintén hálával és köszönettel tartozunk mindazok
nagylelkûségéért, akik ezen a napon 180 ezer forinttal járultak hozzá, hogy a tem-
plom és a plébánia tetõzetének felújításához kapott kölcsönt visszafizessük. A
korábbi gyûjtésekkel együtt eddig mintegy 500 ezer Ft gyûlt össze. 

Képünkön a citerazenekar látható.

Advent és a jobb agyfélteke

Szívesen magam körül láttam volna minden lakiteleki hittanos gyermek
szüleit  Uzsalyné Pécsi Ritának, a neveléstudományok doktorának, négy gyer-
mek édesanyjának elõadásán, amelyet november 17-én a kecskeméti piarista
iskolában tartott a Parázs Pasztorális központ családi napján jelenlévõ

szülõknek és a hitoktatói továbbképzés résztvevõinek.
– Kegyelem nélkül Istengyermeket nevelni nem lehet, de a nevelésnek

törvényszerûségei vannak, amelyek megismerhetõk – kezdte  mondandóját. 
Ezúttal csak néhány megállapítását emelem ki nagyon leegyszerûsítve, de

akit érdekel, mindezeket megtalálhatja az elõadó A nevelés az élet szolgálata
címû könyvében, amelynek elolvasását mindenkinek szívbõl ajánlom.

Az érzelmi intelligenciának (EQ) nagyobb hatása van döntéseinkre, mint az
értelmi intelligenciának (IQ )  Ez a nevelés – ezen belül a hitre nevelés, hitok-
tatás –  alapkérdése,  hiszen a hit, a megtérés is döntés. Döntés Isten mellett.  

Az értelmi intelligenciáért a bal, az érzelmi intelligenciáért a jobb agyfélteke
„felelõs“. Ha erre hatunk, esélyünk van a változtatásra.  Az érzelmi intelligen-
ciát magyarázattal, belátásos alapon, kizárólag „prédikációval“ ( Már százszor
megmondtam!) nem lehet nevelni, csak átélt élmény, tapasztalat minta,azono-
sulás útján. Az erkölcsi, vallásos értékek csak jó példával, mintával, azonosulás
útján adhatók át elsõsorban, bár azokat késõbb a tudat megerõsíti. Például
hiába reklámozom, hogy jót tenni jó, ha a családban és a tágabb közösségben
nincs rá minta. 

– Mi ezt tudjuk? Ha tudjuk, akkor tesszük? – tette föl a kérdést többször is
az elõadó.

Az idegrendszerben az érzelmek központját nem lehet meghatározni, de azt
tudjuk, hogy az érzelmek megszámlálhatatlan pályán, hálószerûen kötik össze
az idegrendszer minden pontját. Ezek a pályák képlékenyebbek, mint az értel-
mi  pályák, s   beléjük, mint a viaszba nyomódnak bele a viselkedési minták.
Minél többször, annál maradandóbban. Döntési helyzetben 70%-ban ez a
„viaszba nyomott“ tapasztalat mûködik és csak 30%-ban a tudat. Mindezt a
marketing, a reklám már régen alkalmazza, Láthatjuk, hogy idén is, már jóval
advent elõtt „karácsonyi hangulat“ van a bevásárló központokban. 

Azt már mi tehetjük hozzá, hogy mindezek tudatában nem kérdés, hogy
miért fontos, hogy a gyermeket már kicsi korában templomba vigyük, amikor
még talán tudatosan föl sem fogja, amit lát, hall, de a tiszta viaszba bele-
nyomódik a minta, a tapasztalat, az élmény, az azonosulás a szentmise
liturgiájának hangjaival, színeivel, mozdulataival, szimbólumaival.

Az sem kérdés, miért van jelentõsége adventi idõszakban –  de máskor is a
közös gyertyagyújtásnak, közös imának, szentírásolvasásnak családi körben.
Hogy ez a minta nyomódjon belé abba a bizonyos érzékeny, képlékeny, tiszta
viaszba, ami a gyermek.

Ha már mindezt tudjuk, tesszük is? Tábori Kálmán

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

„Ha pedig nem leszel éber, úgy érkezem hozzád, mint a tolvaj, és nem fogod tudni, melyik órában jövök hozzád.“
(Jel.3,3)
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Tábori Kálmán 
Koszter atya-díjat kapott!

2012. november 17-én a kecskeméti Piarista templom-
ban és a gimnázium épületében rendezték meg a
Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye családi napját. A
nyitó szentmise keretében adták át a Dr. Bábel balázs
érsek atya által alapított Koszter atya-díjat, melyet
minden esztendõben az Egyházmegyei Katekétikai Bizottság ítél oda
egy fõállású és egy óraadó hitoktatónak a plébános atyák javaslatai
alapján. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az esztendõben az óraadók
közül a díjat lakiteleki hitoktató, Tábori Kálmán kapta.

Kálmán a rendszerváltoztatástól kezdõdõen lát el példásan hitoktatói
feladatokat Lakiteleken. Óravezetése határozott, türelmes, a gyermekeket
sokoldalú szemléltetéssel, életkori sajátosságaiknak megfelelõ felada-
tokkal vezeti a hitre. Megpróbál belõlük közösséget szervezni. A diákok és
családjuk felé is nagyon nyitott, közvetlen,  személyiség, hiszen a mai éde-
sapák, édesanyák egy részét annakidején a betûvetésre, számtanra is õ
tanította..

Bízunk abban, hogy ez a díj további ösztönzést ad hitoktatói és egy-
házközösségi munkájához.

ADVENTI MISEREND
A hajnali szentmisék reggel 6 órakor kezdõdnek hétfõn, kedden és
szerdánként.
Csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor lesznek a szentmisék.
Vasárnaponként a szokásos idõben, reggel 8 órakor és este 6 órakor várjuk
a testvéreket a templomba.

Adventi lelkigyakorlat templomunkban
december 13-14-15-én lesz az esti szentmisék alkalmával lesz.

Barotai Endre atya, akirõl az egyházközségi újságban írtunk, 
sajnos egészségi állapota miatt nem tudta vállalni  a lelkigyakorlatot, 

ezért azt Kéri Vencel tiszaalpári plébános tartja.     

Mindazok a jubiláló házasok, akik ebben az évben
ünneplik házasságkötésük 

55. 50. 40. 35. 30. 25. 20., vagy bármelyik ettõl eltérõ
évfordulóját, és ezért Szent Család  napján, 

2012. december 30-án, Szent Család vasárnapján
a reggel 8 órai szentmisén

hálát szeretnének adni Istennek,
azok jelezzék ezt a szándékukat a plébánián!

Ezt azok is megtehetik, akik nem ebben a templom-
ban kötöttek házasságot!

HELYREIGAZÍTÁS: Elõzõ számunkban az öt megkeresztelt gyermek közül
Vass Balázs Ákos és Tyukász Anikó gyermekének neve helyesen Vass Balázs
Gergely.  A hibáért elnézést kérünk.



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

„AZÉRT VÁR AZ ÚR, HOGY KÖNYÖRÜLJÖN RAJTATOK…
HOGY MEGKEGYELMEZZEN NEKTEK…“ (Ésaiás 30,18.)
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ÁDVENT nem általánosságban várakozást, hanem konkrét személy-
nek, a megígért Messiásnak, az Isten Fiának, Jézus Krisztusnak az
eljövetelét jelenti.  Ez az elsõ karácsony éjszakán beteljesedett. S  amió-
ta a megváltás mûve a Golgotán „Elvégeztetett!“, a mennybe tért Jézus
Krisztus ígéretét bírva, a keresztyénség szüntelen Krisztus-várásban él,
és reménységgel készül  Ura  dicsõséges visszajövetelére. A mostani
ádventünk, hitbéli várakozásunk is, erre a végsõ találkozásra  való
felkészülésnek jegyében történik.  

Sajnálatos félreértése az ádventnek az a gyakorlat, ami  bár a kará-
csonyi ünnepre való felkészülést célozza, ám azt a kereskedelem- és
üzletpolitika színterévé tette.  Ennek az ádventhez semmi köze sincsen! A
karácsonyhoz pedig mégannyi sem!  A Szentírás egyértelmû Pál apostoli
bizonyságtétele ez: „Hála az Istennek az õ kibeszélhetetlen ajándékáért!“
(2Kor 9,15.) Az ünnep ajándék, és nem üzlet! Csak is ennek a titoknak
és csodának  a fényében beszélhetünk arról, hogy Isten mindenek elõtt
Õt adta,   benne és általa megajándékozott minket mindazzal, amire
testünknek lelkünknek szüksége van itt a földön, s a mennyben.

A bûn szörnyû velejárója,  hogy a világ, az ember az Isten ajándékaira
igényt tart ugyan,  de az ajándékozó Istent elutasítja.  Micsoda elképesztõ
balgaság!    Micsoda ádventi várakozás az, amelynek csúcspontján a
méregdrága földiek, múló  és magunk gerjesztette  hiábavalóságok elõtt
hódolunk,  ahelyett, hogy a mennybõl alászálló, örökkévaló, üdvözítõ,
ingyen való kegyelem,  szívet-lelket gazdagító szeretet és öröm múlhatat-
lan  fényességében  örvendeznénk.  „Áldott, aki jõ az Úrnak nevében!
Hozsánna a magasságban!“  Dicsõség mennyben az Istennek és
békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Miként az éremnek, úgy az ádventnek is van másik oldala, isteni szem-
pontja. Az Istennek is van ádventje! Amióta az ember  az „atyai házat“
elhagyta,  a paradicsomi állapotból, mint meleg fészekbõl kiesett, azóta
csak „bujdosik“ a világban, s nem találja igazi helyét.  Isten azonban nem
nyugszik ebbe bele, s éppen azért bocsátotta el az Õ Fiát,  hogy   közöl-
je velünk:  Õ nem haragszik, szeret, bûnödet háta mögé vetette, sõt
téged, s mindeneket hazavár!   Bárhol légy is most Testvér a nagyvilág-
ban,  Isten hív és vár. Ne utasítsd el. Krisztus nélkül nincs karácsony!
Krisztus nélkül bármennyire is jól megy sorod, otthontalan és boldogtalan
vagy. Egyedül Krisztusban találsz otthonra!

Téged is vár. Kérded, hát nem elég, ha vallásos vagyok,  hogy a
magam módján hiszek,  igyekszem jót cselekedni, az egyházamat  meg
nem tagadom, néha néha, olykor olykor – pláne, ha épp valami bajom van,
lelki fájdalom gyötör, segitségre vágyom –,  meglátogatom, még a
perselybe is teszek…Hát nem elég ez Istennek?  Hát, bizony nem elég!
Istennek mindennél több kell. Te magad kellesz Neki. A Példabeszédek
írója  Istennek ezt a várását így fogalmazta meg: „Adjad fiam a te
szívedet nékem!“ Istennek  nélküled is nagyon rossz!  Isten
szeretetének tárgyát,  te magadat is, karjaiban szeretne tudni.  Jézus
Krisztusban ölelte magához Isten ezt a világot, hogy el ne vesszen,
hanem örök élete legyen!

A Krisztusát megtaláló és Krisztus által megtalált embertõl Isten joggal
várja, tõled is, hogy akik megajándékoztattak, azok ajándékozó, sõt
ajándékosztó életet éljenek.  Állj rendelkezésére Istennek, hogy az Õ
szent akarata szerint élj. De mit is vár tõlünk Isten? Íme, néhány  pontban:

a/ Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl…és felebarátodat,
mint magadat

b/ Isten önmagát adta Jézus Krisztusban, add te is magadat másoknak
c/ Békülj meg a te atyádfiával, hisz Isten megbékélt veled Fia keresztje

által
d/  öltözd föl a könyörületes szívet, légy irgalmas mindenekkel
e/ miképpen a te Urad példát adott, járj szelíden, alázatosan, kövesd õt

mindenen át
f/ szolgálj Istenednek örvendezõ szívvel
g/ „Légy örömmondó, békekövet, Hírdesd: a Szabadító elközelgetett!“

(397)

Isten nem vár tõlünk lehetetlent.  S hogy várásának megfelelhess,
Szentlelkének erejét adja, s hitedet, szolgálatodat megáldja.  Ne állj ellen
Isten hívó, reád váró, téged akaró és küldõ szavának. Teljesítsd be Isten
ádventjét. Ámen. 

Siklós József:  KITÁRULÓ SZÍV

Jézusom a szívemet elõtted kitárom,
boldogító jöttödet én már várva-várom!

Hozd magaddal ünnepünk égi fényességét,
boldogságot, reménységet, szeretetet, békét!

ÁDVENTI, KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
ISTENTISZTELETEINEK RENDJE:

2012. december 02.  Ádvent I.  AZ ÚR ELJÖVETELE
8 órakor  Tiszaalpár
9 órakor  Lakitelek /  11-kor  Nyárlõrinc  (úrvacsora)

2012. december 09.  Ádvent II. vasárnapja

2012. december 16.  Ádvent III. vasárnapja

2012. december 20-21-22. Bûnbánati istentisztelet
16 órakor  Nyárlõrinc
17 órakor  Lakitelek

2012. december 23.  Ádvent IV. vasárnapja

2012. december 24. SZENTESTE / Gyermekkarácsony
15 órakor  Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

2012. december 25. KARÁCSONY I. napja 
Jézus Krisztus születésének ünnepe

9 órakor  Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc
15 órakor  Tiszaalpár

2012. december 26. KARÁCSONY II. napja
Jézus Krisztus születésének ünnepe

9 órakor  Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc
(Mindkét ünnepnapon úrvacsoraosztás) 

2012. december 30.  Az év utolsó vasárnapja
(Szeretettel hívjuk  hálaadásra azokat a Testvéreinket,
akik ez évben házasságuk jubileumát ünneplik) 

2012. december 31.  Óévi hálaadó istentisztelet
15 órakor  Nyárlõrinc
17 órakor  Lakitelek

2013. január 1. Újévi istentisztelet úrvacsorával
9 órakor  Lakitelek

11 órakor  Nyárlõrinc

Kedves Testvéreinket szeretettel hívjuk és várjuk az istentiszteletekre,
úgy ádventben, mint  a karácsonyi ünnepkörben.

Áldott Krisztus-várást, örvendezõ karácsonyra készülést kívánunk 
hitbéli reménységgel mindnyájuknak.
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A Kölcsey ház, mint Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér

A vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben
elérhetõ alapszolgáltatások körének bõvítésére,
minõségének és hozzáférhetõségének javítására többfunkciós szolgáltató
központok létrehozására a Vidékfejlesztési Minisztérium IKSZT pályázatot írt ki.
A Népfõiskola Alapítvány is sikeresen pályázott. A Kölcsey ház kor-
szerûsítésének befejezése után, novembertõl új feladatokra felkészülten várjuk
eddigi és új látogatóinkat, vendégeinket.

Lakiteleken már húsz éve mûködik sikeresen és eredményesen a Népfõiskola. A
közösségteremtés, felnõttképzés módszereiben eredményesen ötvözi a
nemzetközi (dán, finn, svéd, német), valamint a két világháború közötti hazai
népfõiskolai tapasztalatokat, támogatja a társadalom önszervezõdési formáit. 

Az IKSZT pályázat lehetõvé tette, hogy a Népfõiskola legnagyobb közösségi tere,
a Kölcsey ház teljes mértékben akadálymentesített lett, a nõi és férfi mosdók
megújultak, a nyílászárók, a tetõ fel lett újítva, fedett kerékpár és babakocsi
tárolóval bõvült, a korszerû légkondicionáló berendezéssel komfortosabbá vált
az épület.
Az IKSZT feladata tulajdonképpen, hogy változatos kulturális és közösségi szol-
gáltatásokat nyújtson a Lakiteleken és környékén élõknek, civil szervezeteknek,
vállalkozóknak, a Népfõiskola programjaira érkezõ vendégeknek. Egyik leg-
fontosabb funkciója, hogy kiszolgálja a civil szervezeteket, a lakosságot és a fia-
talokat, információszolgáltatással vagy közösségi programok szervezésével, de
helyet ad más jellegû pl. egészségvédõ, egészségfejlesztõ vagy nyugdíjas ren-
dezvényeknek is. Az újonnan kialakított iroda helyiség otthonosan berendezett,
számítógépekkel, internet hozzáféréssel, olvasósarokkal ellátva helyet ad majd a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont mûködtetéséhez, az Ifjúsági
információs pult, a Foglalkoztatási Információs Pont és Elektronikus közigaz-
gatási végpont szolgáltatások mûködtetéséhez. 

A Népfõiskola célkitûzéseinek, eddigi rendezvényeinek, programjainak még
szélesebb körû és színvonalasabb megvalósítását teszi lehetõvé az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló IKSZT.

NYITVA TARTÁSA
2012. NOVEMBER - DECEMBER

Hétfõ Zárva
Kedd 10 - 18 óráig
Szerda 10 - 18 óráig
Csütörtök 10 - 18 óráig
Péntek 10 - 18 óráig
Szombat 10 - 18 óráig
Vasárnap Zárva

November 24-én szombaton 10-22 óráig.
December 15-én szombaton 10-22 óráig.

ELÉRHETÕSÉGEK: 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
Tel: +36 76/549-049
Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu 
Honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola

PROGRAMOK:
November 10. szombat 9 óra Anyaföld, termõföld, megélhetés címmel

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
elõadása

November 10. szombat 20 óra Táncház - elõadás és néptánc tanítás

November 14-15. szerda-csütörtök KiMitTud? – általános iskoláskorúak bemu-
tatkozása vers, ének, néptánc kategóriákban

November 16. péntek 20 óra Anyaföld, termõföld, megélhetés címmel
Jakab István a MAGOSZ elnökének elõadása

November 20. kedd 15.30 óra Könyvklub – a helyi kiadó frissen megjelent 
könyvének bemutatója

November 23-25. péntek - vasárnap Kollégiumi hétvége

December 5. szerda 17 óra Mikulásváró – a téllel és a Mikulással kapcso-
latos tárgyak készítése ünnepséggel egybekötve

December 3-7. hétfõtõl - péntekig Internetes tanfolyam – nyugdíjasok részére
5 napos intenzív ismerkedés a számítógép 
használattal és az Internetes világgal

December 14-16. péntek - vasárnap Kollégiumi hétvége

December 15. szombat 20 óra Táncház – elõadás és néptánc tanítás

TÁJÉKOZTATJUK
KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY AZ

USZODA
2012. december 15-tõl

KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA TART. 

NYITÁS: 2013. január közepe.
MEGÉRTÉSÜKET kérjük és KÖSZÖNJÜK!

Emlékezzünk Nagy Lászlóval a  Trianon utáni idõszakra!

Nagy László a Márciusi Front egyik szellemi örököse.

Esszéket, szociográfiai írásmûveket várunk a költõ életmûvével és a
Márciusi Front korszakának összefüggésével kapcsolatban! Az alkotások
újságokban ill. kötetben jelennek meg. A megjelenõ kötet Lezsák Sándor által
szervezett parlamenti konferencia gondolatköréhez tartozik, ezért az írás-
mûveket olyan helytörténeti leírásokkal fogadjuk el, amelyekben az alkotók
felkeltik a figyelmet olyan szellemi, vagy tárgyi értékekre, amelyekrõl úgy
gondolják, hogy helyi örökség, megyei örökség, Kárpát- medencei ma-
gyar örökség részévé válhatnak.
Az írásmûvek lektora és a szerkesztõbizottság tagjai javaslatot tesznek a költõ
örökösének, Nagy Andrásnak, hogy ki kapja meg  a Márciusi Front Emlékdíjat
2013-ban.
A díjátadó ünnepség fõvédnöke Haág Zalán.
Díjalapítók: Czinege Edit és Kálmán Zsolt – a Márciusi Fonthoz tartozó népi
írók  és Nagy László szellemi hagyatékát õrzõ Ágh Istvánnak ajánlják fel
2012-ben.
Az említett parlamenti konferencia folytatásaként a hungarikumokról lesz
Szegeden konferencia,ahol az írásmûvek alkotói is szerepelnek. 
A rendezvény védnöke Dr. Gyimesi László Városfejlesztési és Külügyi Tanácsnok.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 2012.
december 1-jén, szombaton délután 14.00 órakor a
Gyûjtõk Klubja soron következõ összejövetelére, a
Mûvelõdési Házba.

Várjuk mindazokat, akik régi pénzérméket, papír-
pénzeket,kitüntetéseket, jelvényeket, képeslapokat,
könyveket, bélyeget, egyéb régi holmikat gyûjtenek,
azokat szeretnék elcserélni, vásárolni, egymással
találkozni. Gyûjteni kulturált-, önképzõ, anyagilag
hasznos tevékenység! Nagy szeretettel várjuk Önöket!

A KÖNYVTÁR – RENDEZVÉNYEI – DECEMBER

Elõadások:
Dec. 3. 1730óra Szellemgyógyászat, ideggyó-
gyászat Elõadó: Heffler István természetgyógyász
Dec. 10. 1730 óra  Olajfákhegye

Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Dec. 17. 1730 óra Mit tegyünk egészségünk
megóvásáért? Elõadó: Dr. Csizmadia Ágnes

Kiállítások: Kézimunkakiállítás megnyitója nov. 30-
án; látogatható dec. 31-ig.
Könyvtár órák: Minden hónap 2. kedd 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra:
Minden hónap 4. kedd 10 óra

Óvodás csoportok fogadása: Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör: Szerdánként 14 órától

Kedves lakiteleki lakosok!

Bizonyára sokan hallottatok arról, hogy százezer felnõtt
kaphat támogatást informatikai és idegen nyelvi
képzésekhez uniós forrásból.

A felnõttképzési program kiemelten kezeli a munka-
nélkülieket, a kismamákat, a romákat, a legszegényebb
környezetben élõket és a 45 év felettieket. Ám bárki jelent-
kezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs nappali tagozatos
államilag finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hall-
gatói jogviszonya, illetve nem vesz igénybe más, azonos
témájú uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó
tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára. 

Nagy jelentõsége van annak, hogy helyben vagy el kell
járni más településre a képzésre. 10-12 fõ esetén indí-
tanak már helyben nyelvi csoportot, 15-25 fõ esetén infor-
matikai képzést. A képzés 90 órás és 90 ezer Ft. Térsé-
günkben 5%-os önrészt maximum. 4.500 forintot kell
fizetni, de 45 év felettiek és hátrányos helyzetûek továb-
bi kedvezményt kaphatnak.

Mindazoknak javaslom, hogy éljen a lehetõséggel, akik
szeretnének a munkaerõpiacon jobb pozícióba kerülni.
Az elhelyezkedés azon is múlik, hogy versenyképes
tudással rendelkezik-e a jelentkezõ. Részletesebb
tájékoztatásért bátran forduljanak a könyvtár munkatár-
saihoz! Dékány Zoltánné

Jóga a hétköznapokban
Sokak örömére elindultak a jóga foglalkozások

hétfõ esténként – 1900 órai kezdettel – a Mûvelõdési
Ház belsõ klubtermében. Mindenkit bíztatni szeretnék
arra, hogy törõdjön egy csipetnyivel többet az
egészségével és válasszon magának valamilyen test-
mozgást, akár a nálunk folyó jóga oktatást.

Amikor a jóga szóval találkozunk, az emberek leg-
nagyobb része bizonyosan a különbözõ furcsa test-
helyzetekre gondol, ahol kivételes képességû emberek
kitekert végtagokkal pózolnak. Meg kell vallanom õszin-
tén, amíg nem kerültem közelebbi kapcsolatba a jógával,
magam is ezt gondoltam. Nem gondoltam volna, hogy én
– hétköznapi ember – valaha is képes lehetek bármelyik
testhelyzet elsajátítására. A jóga testhelyzeteinek,
gyakorlatainak elsajátítása nem ördöngösség.

Elõször is kell egy kis belsõ vágy, eltökéltség, hogy
egyáltalán eljussak oda, ahol kapcsolatba kerülhetek
ezzel a mozgásformával, életmóddal. Ha megvan a hely
és a jógaoktató, akkor már csak türelemre és kitartásra
van szükség és az eredmény nem, marad el! 

Az elsõ idõkben még az egyszerû testhelyzetek
gyakorlása is nehézséget jelenthet, hiszen szinte min-
den izomnak aktívnak kellett lennie, figyelni kell a
folyamatos lég-zésre és még arra is, mit érzek közben,
milyen jelzéseket küld a szervezetem

Valójában mi az ami a jógát minden más mozgásformától
megkülönbözteti? Gyakorlás közben megszûnik a múlt és
a jövõ, csak a jelen pillanat az, ami fontos számunkra.
Ugyanakkor megfigyelhetjük a korlátainkat is gyakorlás
közben. Hol kell még lazulni, esetleg lélekben felnõni
egy-egy feladathoz, mi akadályoz meg bennünket abban,
hogy tökéletesebben hajtsuk végre a testhelyzeteket. 

Izületeink hajlékonyabbak lesznek, az izomerõ növekedik,
de megnyugtatjuk a gyakorlatokkal az elmét, javul az
önbizalom, a keringés, a testi-lelki egyensúly. Vannak olyan
jóga ászanák, amelyek az egészséget javítják, akár
mozgásszervi, idegi, vagy egyéb problémáról van szó. Az
egészséges ember immunrendszerét erõsítik, ellenállób-
bakká teszik, megelõzhetõvé válnak a mozgásszervi meg-
betegedések, gerincbetegségek. Nem véletlenül mondják
az indiaiak, hogy a hosszú élet titka az egészséges gerinc!

Hosszan sorolhatnám, hogy a jóga mi mindenre jó.
Bármely korban, bármikor elkezdhetõ és életünk
végéig gyakorolható! 

Én mindenkit csak bíztatni és bátorítani szeretnék, hogy
megtapasztalhassák mindazt a jót, amit a jóga hoz az
életünkbe. Ki kell próbálni és a saját tapasztalat alapján,
kell dönteni a testi-lelki egészséget választjuk-e, vagy
belefásulunk a mindennapok rohanó világába.          D.O.

Minden lakitelekinek szívbõl kívánja  a LAKITELEKI
ÖNKÉNTES SEGÍTÕK EGYESÜLETE:
Jégvirág költözzön minden ablakba,
Gõzölgõ kalácsból jusson az asztalra.
Legyen sok ajándék, szívembõl kívánom,
s gazdagon örömben teljen a Karácsony!

Családsegítõ Szolgálat
Az utóbbi idõben többen érdeklõdtek a hitelüket nem,

vagy csak nehezen fizetni tudók az Otthonvédelmi Akció-
tervrõl, ezért az alábbiakban olvasható információk segít-
ségül szolgálhatnak.Ugrásszerû növekedés a felajánlott
ingatlanok számában. A felajánlott ingatlanok száma októ-
berben meghaladta az 1.100-at, így több mint a duplájára
nõtt. A felajánlott ingatlanok átlagos forgalmi értéke
6.660.000 forint, közölte a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. 

A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. jelenleg 1.100 adás-vételi-
és bérleti szerzõdés elõkészítésén dolgozik. Ellenõrzik
az ingatlan tulajdoni lapját; a tulajdoni lapon található
összes hitelezõ pénzügyi intézménnyel felveszik a kapc-
solatot; elkészítik a vételár-felosztást; helyszíni szemle
során ellenõrzik az ingatlan mûszaki állapotát. A tár-
saság minden olyan felajánlott ingatlant megvásárol,
ahol teljesülnek a jogszabályi feltételek.

Jogosultsági feltételek: A NET program jogszabá-
lyok által meghatározott feltételei közt többféle elem is
szerepel. A feltételek egy része az ingatlanra és a hitel
összegére, egy másik része a szociális rászorultságra
vonatkozik. A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. csak akkor
vásárolhatja meg az ingatlant, ha az összes feltétel
teljesül. A jogszabályi feltételektõl eltérni nem lehet. A
törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellenõrzi.

Milyen feltételek vonatkoznak az ingatlanra és a
jelzáloghitelre?

*az ingatlan forgalmi értéke Budapesten és a megyei jogú
városokban a szerzõdés megkötésekor nem haladta meg
a 15 millió forintot; egyéb településeken a 10 millió forintot
*a banktól kapott kölcsön összege a hitelszerzõdés
megkötésekor az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 80
százaléka közé esett, államilag támogatott hiteleknél
elérhette a 100 százalékot
*a törvény hatályba lépésekor (2012. január 1-jén) a hite-
ladós a lakáshitel-tartozását legalább 180 napja nem törleszti
*a hitelszerzõdést 2009. december 30. elõtt kötötték
*a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóház-
ként, lakásként vagy tanyaként szerepel
*a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlás-
ra felajánlott ingatlan szerepel

Melyek a szociális rászorultsági, valamint a
lakáshasználatra vonatkozó feltételek?

ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÉK szám: 06-40/100-444 
info-vonal: NET-ügyfélszolgálat: info@netzrt.hu;

illetve keresse fel Tóth Sándor családsegítõt, aki segít
eligazodni a problémáiban...

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

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

Várjuk Önt is a mûvházba!

Tízéves a lakiteleki kézimunka szakkör
Olyan gyorsan eltelt ez a tíz év, hogy észre sem vettük –

hangzott el november 21-én délután a Községi Könyvtárban,
ahol a 2002-ben létrejött kézimunka szakkör tagjai gyûltek
össze egy közös délutánra. Kiállítás nyílik november 30-án
a kézimunkázó hölgyek alkotásaiból.

A Vargáné Bodor Judit által életre hívott szakkört a helyi
Nõbizottság karolta fel. Verzár Csabáné, a Nõbizottság jelenle-
gi vezetõje köszöntötte a szakkör minden tagját. Dékány
Zoltánné, könyvtárvezetõ örömét fejezte ki az elmúlt tíz évért,
mint mondta: a szakkör színesítette a könyvtár életét.

A kézimunka szakkör minden év októbere és áprilisa között
gyûlik össze a Könyvtárban, ahol szerdánként ki-ki a maga
keze szerint való kézmûveskedéssel foglalkozhat. Lehet kötni,
hímezni, gobelinezni, gyöngyöt fûzni, de ha éppen nem csinál-
nak semmit, hanem csak beszélgetnek, az is jó kikapcsolódás.

A kézimunka szakkör tizenegy taggal alakult, jelenleg
tizenhét az aktív tagok száma. Mokos Józsefné (Minitex méteráru bolt) minden évben segíti a szakkört különféle
anyagokkal, méteráruval. Idei felajánlásaként minden szakköri tag ajándékcsomagot vehetett át. 

Dékány Zoltánné szintén egy ajándékkal köszönte meg Vargáné Bodor Judit tíz éves szervezõ munkáját. 
Tortával, közös uzsonnával zárult a szerdai ünnepi összejövetel.
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Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Amikor beteg az otthonunk, s minket is azzá tesz; azaz
mitõl egészségtelen egy lakás? II.rész

20-25 évvel ezelõtt figyeltek fel elõször arra, hogy
bizonyos épületekben tartózkodó személyek viszonylag
enyhe, de hasonló betegségtüneteket mutattak. Ki gon-
dolná, hogy ilyen esetekben maga az épület lehet a
betegség okozója?

Az egészségtelen épülettünet-együttes egyik fõ oka a
felületek szennyezettsége. Ide tartoznak  kémiai és
mikrobiológiai szennyezõk, bõrpikkelyek, élelmiszer
maradékok, a dohányzás hulladékai és az utcáról a cipõ-
talpon behordott szenny.

Ezért úgy kell takarítani, hogy ne verjük fel a port. Nagyon
fontos, hogy a szellõzõ berendezéseket, légkondicionálókat
(vezetékeket, szûrõket, rácsokat) rendszeresen ki kell
tisztítani. Legjobb megoldás, ha nem is teszünk az ottho-
nunkba padlószõnyeget.

A szellõztetés nemcsak a létfontosságú friss levegõ ellá-
tását biztosítja, hanem a keletkezõ szennyezõanyagok
(gázok, gõzök, szaganyagok, porok stb.) és nedvesség
eltávolításában is fontos szerepe van a régi nyílászárók
mellett a lakások légterének levegõje óránként 2-4-szer ki-
cserélõdött. A ma alkalmazott nyílászárók mellett a lég-
csere szám általában nem haladja meg a 0,1 légcserét
óránként. Amit még fontos megjegyezni, hogy a szobanö-
vények bizonyítottan csökkentik a tüneteket, ugyanis eltá-
volítják a levegõben lévõ káros anyagok egy részét, emel-
lett persze alkalmazhatunk légtisztító berendezéseket is.

A zaj az egyik legsúlyosabb környezeti ártalom. Ezért a
jó ingatlan távol van a forgalmas utaktól, vasúti pályáktól
és egyéb zajforrásoktól. Ha zajos területen élünk, cél-
szerû a nyílászárók hangszigetelése. A magas zajszint
zavarja a beszédet és a figyelem összpontosítását,
ezzel hozzájárul a rossz hangulathoz, fejfájást és egyéb
kellemetlenségeket is okoz.

A magas hõmérséklet elõsegíti a különféle kémiai
anyagok felszabadulását, kipárolgását, valamint a baktéri-
umok, a gombák és a poratkák szaporodását. Ha 21 °C fok
fölé emelkedik a hõmérséklet, rosszabbodnak a tünetek.
Ami még lényeges egy lakás hõmérséklete szempontjából,
hogy ne legyenek túl nagy hõmérsékleti különbségek a
helyiségek különbözõ részei között. Ugyanakkor a fürdõ-
szobában 2-3°C-kal magasabb hõmérsékletre van szük-
ség, mint a lakóhelyiségekben, viszont az alvásra szolgáló
helyiségekben éjszaka a nappalinál 2-3°C-kal alacsonyabb
hõmérséklet kívánatos a nyugodt alváshoz.

Az alacsony nedvességtartalom rossz közérzetet, a felsõ
légutakban a nyálkahártya és a szem kötõhártya kiszá-
radását eredményezi, csökkenti ellenálló képességünket. A
száraz levegõ miatti éjszakai szomjúságérzet, bõr-, szem-,
szájpadlás viszketés okozta álmatlanság, fáradtság a nap-
pali munkavégzõ, koncentráló képességet csökkenti.
Ugyanakkor mostanában a nyílászárócserék jellemzõek,
melyek egyrészt lecsökkentik a légcserét, valamit megeme-
lik a páratartalmat jó zárásuknak köszönhetõen.

A természetes fény hiánya komoly gondokat okozhat,
hiszen a vizsgálatok egyértelmûen kimutatták, hogy az
ablakhoz közelebb ülõk kevésbé szenvednek az
egészségtelen épülettünet-együttes tüneteitõl. A lakóhelyi-
ségekbe jutó közvetlen napsugárzásnak, amellett, hogy
baktériumölõ tulajdonságú, kedvezõ pszicho-fiziológiai
hatása is van mind a komfortérzés, mind a szervezet bioló-
giai aktivitása szempontjából.

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

Október 31-én iskolások köszöntötték a takarék-
szövetkezet dolgozóit a Világtakarékossági Nap alkalmából.

Pár perc és egy csokor virág kíséretében az õszi szünet
közepén néhány elsõs adott kis mûsort a helyi kirendeltség
dolgozóinak az Eötvös Iskola nevében.. Az ügyfelek is
türelmesen figyelték a Tercsiné Buzás Ilona által felajánlott
„pénzfa“ elõtt szereplõ gyerekeket. A betérõ ügyfeleket is
friss pogácsával, cukorkával, üdítõvel kínálták Kis
figyelmesség, és milyen jól esik! 

Nyugdíjasok bálja az Autós Csárdában

Minden év vége felé bált szerveznek a nyugdíjasok, ahova
szponzoraikat is szeretettel meghívják egy igen bõséges és
finom vacsorára. A nagy köd ellenére sokan eljöttek.
Hagyományosan a most már középiskolás mazsorettek
mûsorával kezdõdött az est. Hisz kettõjüknek is nyugdíjas klu-
bos a nagyszülõje. Majd a köszöntések után 22 elsõs tánca
nyitotta meg a bált. A kalapos, pöttyös nyakkendõs „fiatalem-
berek“ igencsak megforgatták piros szoknyás, pöttyös hajrá-
fos „hölgyeiket“. Még Tiszaugról is áthozták a szereplõ
gyerekeket! Köszönet a szülõknek, hogy elkísérték a kis fel-
lépõket, valamint Mokosné Mariannak és Sullerné Katikának a
szereplõk ruhájáért és a kiegészítõkért. Egy „vonatozás“ ere-
jéig minden korosztály képviselte magát a táncparketten.
Távozásuk után Belicza András zenéjére egész este vidá-
man rúgta a port az örökifjú közösség. A sok kedves felaján-
lások következtében, sok ajándék talált gazdára. Köszönet
minden felajánlónak!

Szép hagyomány az óvónõk látogatása az általános
iskola elsõ osztályosainál. 

Napok óta izgatot-
tan készültek az
ajándékrajzok a
várva-várt óvó
n é n i k n e k !
Kíváncsian ültek be
az órákra, ahol
megf igyelhet ték,
hogyan állják meg
helyüket neveltjeik.

Pár hét után már olvasnak, írnak, számolnak … A sok ölelés
és puszi bizonyította, hogy a kis nebulók nem felejtették el
szeretett pedagógusaikat. Magdi néni bennünket is hívott
egy ovilátogatásra, hisz a csoporttársak egy része is
szívesen látná a „nagyokat“ újra. Szívesen megyünk!
Az órák után kis szakmai megbeszélésen mondták el a
pedagógusok a tapasztalataikat.       Vargáné Darabos Márta

Lakiteleki TE U16 2012/2013 õsz 

2012-ben indult a folyamat, amikor is a Lakiteleki
Torna Egylet vezetõsége az utánpótlás csapatok
élére fiatal saját nevelésû vezetõedzõket nevezett
ki: az U19-es csapat élére ifj. Tóth Sándort, az
U16 élére Verebélyi Gábort. Utóbbi értékeli a
szezont és az utánpótlás csapatot.

A felkészülésrõl:
2012 júliusában kezdtük a felkészülést/alapozást a
következõ bajnokság õszi fordulóira. A játékos
keret ekkor körülbelül 10-13 játékos volt, (kapus
nélkül) több olyan fiatallal, akik még soha nem fociz-
tak csapatban, soha nem vettek részt edzésen és
éppen csak súrolták a korosztály alsó korhatárát.
A felkészüléssel párhuzamosan kezdtük el játékos
toborzását a csapat web és facebook oldalán
(lakitelekite.hu) valamint a Lakiteleki Újsággal
közösen, így a Lakitelekiek mellet tehetséges lab-
darúgást tanulni akaró gyerekek érkeztek
Szentkirályról, Tiszakürtrõl és Tiszaugról. A
kiválasztó olyan jól sikerült, hogy volt olyan edzés
amikor 30 kissrác futotta a köröket pattogtatta a lab-
dát a focipályán!
Az igazolt játékoskeret a bajnokság közepére 13-ról
19-re alakult, 3 szentkirályi és 1 tiszakürti játékos
beépítésével. A bajnoki sorsolás kedvezett a csa-
patépítésnek, így szinte minden második
mérkõzést sikerült megnyerni, sikerült megtalálni a
játékosok egyéniségének legmegfelelõbb posztot a
klasszikus 4-4-2-es felállásban! 

A bajnokságról: 
A 12 lejátszott mérkõzésbõl hatszor szereztük meg
a három pontot, így 18 pontot gyûjtöttünk 41 gólt
szereztünk és 33-at kaptunk, sajnos a Miklósi
GYFE kizárásával elvették tõlünk a legnagyobb
arányú hazai 9:0-ás gyõzelmet, így 15 ponttal a 7.
helyen zártuk. (Az éllovas Lajosmizse elleni
mérkõzés elmaradt.) A legjobb góllövõnk a csapat-
kapitány, Gyurika Norbert, Õt követi a bombafor-
mában lévõ Elek Robert és a kiváló képességekkel
rendelkezõ Hojsza Attila (Szentkirály) 8-8 góllal.

Játékosok akiket feltétlen ki kell, hogy emeljek és
nagy dicséret nekik: Elek Róbert, Harabula Patrik,
Zsoldos Attila, Kovács Márk, Steklács János

A tavaszról:
A tavaszi felkészülést január 28-án kezdjük, február
23-án már az elmaradt Lajosmizse elleni mérkõzés-
sel folytatódik a pontvadászat. Minden bizonnyal a
mostani 18 fõs keretet addigra sikerül kibõvíteni egy
sokkal bõvebb 24 fõsre, és az edzéseken részt-
vevõk számát 30 fölé emelni. A bajnokságban az
általam megcélzott hely az 5. ami most 8 pontos
hátrányt jelent, bízom benne, hogy ezt játékosaim is
így gondolják és szeretnék magukból kihozni a
legtöbbet. 

Továbbra is várjuk a labdarúgás tudományát
elsajátítani vágyó fiatalok jelentkezését:

info@lakitelekite.hu 06/20-532 6775

Fontosabb linkek:
A csapat:
http://www.mlsz.hu/teamdata/?itemId=83238
Az eredmények:
http://www.mlsz.hu/results_details/?versenyId=998
8&csapatId=83238
A tabella:
http://www.mlsz.hu/tabella/?versenyId=9988&csapa
tId=83238                                                      VG
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Tisztelt Lótartók!
A jogszabályi rendelkezések szerint a lovak kötelezõen elõírt

három évenkénti vérvizsgálatát – takonykór, fertõzõ kevés-vérûség,
valamint mének esetén tenyészbénaság – tudomásom szerint
idén, a 2012-es évben kell  elvégezni. Minden állattartó
kötelezettsége részt venni  a központilag elõírt diagnosztikai vizsgálatokban!

A vizsgálatokat azonban kizárólag csak azonosító jellel és lóútlevéllel (29/2000. VI. 9.
FVM rendelet az állatok egyedi jelölésérõl) rendelkezõ lovak esetében lehet elvégeztet-
ni! Ennek pótlása a Lótenyésztési Felügyelõség segítségével lehetséges.  A vérvizs-
gálat csak ezután végezhetõ el. Ennek menete röviden összefoglalva a következõ:

Az állattartónak Málik Zoltán lótenyésztési felügyelõvel (tel.: 70/319-5724) és egy
tetszõlegesen választott szolgáltató állatorvossal kell felvennie a kapcsolatot, idõpon-
tot egyeztetnie. A helyszínre kiszállva a lótenyésztési felügyelõ elkéri a ló ren-
delkezésre álló papírjait, ha vannak (pl. termékenyítési jegy, csikósütési
jegyzõkönyv). Ezután elvégzi a ló azonosítását, jegyzõkönyvet vesz fel és felkéri az
állatorvost az állat mikrochipes megjelölésére. Az állatorvos elvégzi  a ló megjelölését
és aláírásával igazolja a felügyelõ jegyzõkönyvét. Az ismeretlen eredetû lovak
jelölésekor szükséges a frissen jelölt ló vérvizsgálata fertõzõ kevésvérûségérõl. A
vérvételezést szintén az állatorvos végzi el. A ló jelöltetésének, vérvételeztetésének
költségei az állattartót terhelik.

Az érvényben levõ jogszabályok alapján a jelölés nélküli és/vagy  lóútlevéllel nem
rendelkezõ lovak esetén az állatorvosnak meg kell tagadnia a beteg állat ellátását.
Ez alól az életmentõ beavatkozások képeznek kivételt. Talán kevéssé ismert tény, de
lóútlevél nélkül egyébként a ló nem szállítható közúton sem, ha ennek ellenére így
járunk el, az hatósági ellenõrzéskor (pl. rendõr igazoltat) bírságot von maga után.

Jelölés, illetve útlevél nélkül tartott lovak esetén a hatósági állatorvosnak forgalmi
korlátozást kell elrendelnie az állattartó udvarára, ami azt jelenti, hogy a lovat az
udvarból kivinni, eladni nem lehet. Kötelezi továbbá a gazdát állata jelöltetésére. A
hiányosság pótlásáig a korlátozásnak érvényben kell maradnia.

A fent elmondottak alapján kérek minden tisztelt lótartót a jogkövetõ maga-
tartás betartására. A lovak kötelezõ háromévenkénti vérvételezése a területileg
illetékes állatorvosokon keresztül történik. Ezúton kérem megtisztelõ
közremûködésüket.                          Dr. Pesír Zoltán, állatorvos (20/361-9330)

Tisztelt Ebtartók!

November 30-án a piacnál; és december 7-én (a
mûvház melletti zöld részen a Liget utca felõl) lesznek az

elsõ napok az ebek csipezésére 14 és 15 óra között. Dr. Pesír Zoltán

Fogjunk össze gyermekeink 
egészséges felnõtté válása érdekében!

Mint a Laki-Konyha ügyvezetõje januárban azt az ígéretet tettem, hogy a gyer-
mekétkeztetés területén is elkezdjük a korcsoportoknak megfelelõ az egészséges
táplálkozás irányelveit elõtérbe helyezõ étkeztetést. A visszajelzések többségében
pozitívak, ezért néhány tanáccsal szeretnénk segíteni a szülõknek. 

A szülõknek, nevelõknek és a közétkeztetõnek meghatározó szerepe van a gyer-
mekek egészséges táplálkozásra nevelésében, mivel jórészt a gyermekkorban
kialakított táplálkozási szokások és ismeretek nagyon meghatározóak a késõb-
biekre, sokszor az egész felnõtt életre nézve, hiszen a helyes ételválasztás, az
étkezési ritmus, az ízlés kialakulása valamint a táplálkozási minták és a táplálkozási
magatartás rögzülése mind 3-6 éves korra tehetõ. Fontos, hogy a napi mozgás
mennyiségéhez, az élettani szükségletekhez igazodó legyen a gyermek étrendjének
energia- és tápanyagtartalma, de az ételei ne tartalmazzanak túl sok zsiradékot,
cukrot, illetve sót. 

Mind otthon, mind a közétkeztetésben fontos, hogy a gyermek lehetõleg minden
étkezésénél változatosan szerepeljen idényjellegû zöldség, vagy gyümölcs (nyersen,
salátaként, párolva, gõzben fõzve, stb.), melyek bõséges fogyasztása az
egészséges táplálkozás gerincét adja. Ezek a nyersanyagok gazdag forrásai az élel-
mi rostoknak, vitaminoknak és ásványi anyagoknak. A gabonafélék, ezek közül is
inkább a teljes értékûek (teljes kiõrlésû kenyerek, tészták, barna rizs, natúr müzlik,
gabonapelyhek, gabonakásák) a napi étkezések fontos részét kell, hogy képezzék.
Jó, ha a gyermek naponta több alkalommal kap tejet és tejtermékeket, mint például
joghurtot, kefirt, túrót, sajtot, hiszen az ezekben lévõ kalciumra, fehérjékre és B-vita-
minokra fejlõdõ szervezetének – többek között a csontok és a fogak képzéséhez is
– különösen nagy szüksége van. 

A sovány húsok és húskészítmények fogyasztásának (teljes értékû fehérjék) a
gyermekek táplálkozásában fontos szerepük van. Illetve heti legalább egy alkalom-
mal tengeri hal fogyasztása is javasolt. Tojásból heti 3-5 db-ot elegendõ fogyasztani. 

Fontos, hogy kulturált körülmények között étkezzenek, legyen elegendõ idõ az étel
elfogyasztására, terített asztalnál. Otthon családi körben és nem a TV elõtt. Kerüljék
a nassolást. A chipsek, édességek, cukrozott üdítõ italok, stb. fõleg „luxus kalóriákat“
tartalmaznak, hasznos tápanyagokban szegények.

A felnõtteknek példát kell mutatniuk. Fontos lenne, hogy a gyermekek, ha valamit
nem akarnak megenni, legalább kóstolják meg, de lényeges, hogy csak annyit
fogyasszanak mindenbõl, amennyi számukra jólesik. Erõltetni semmit sem szabad.
Illetve az étel soha ne legyen büntetés vagy jutalom. Vonjuk be a gyermekeket kellõ
odafigyeléssel a fõzésbe, elõkészítésbe. Ismertessük meg az élelmiszereket, alap-
anyagokat velük. Segítsenek a terítésnél. S többször magyarázzuk el, miért fontos az
egészséges táplálkozás.

Naponta 4-5-szöri étkezés javasolt, a többször kevesebbet elvén. Tegyünk meg
mindent annak érdekében, hogy a reggelizés szokássá váljon. Fontos, hogy már
kiskortól kezdve kapjon otthon reggelit, így késõbb is természetes lesz számára,
hogy nem indul el üres gyomorral az iskolába. Az óvodában és az iskolában, ha a
gyermek háromszori étkezést kap az tízórai (nem reggeli!), ebéd és uzsonna. A
reggeli és a vacsora biztosítása a szülõ feladata, felelõssége.

A gyermeket érdemes idõnként figyelmeztetni arra, hogy igyon, mivel sokszor – a
szomjúságot nem érezve – elfeledkezik errõl. Szomjoltásra legmegfelelõbbek a jó
minõségû ásványvizek, csapvíz, energiamentes italok, például cukormentes
gyümölcsteák, gyógynövényteák, továbbá mértékkel a hozzáadott cukrot nem tartal-
mazó 100%-os gyümölcslevek is. A cukortartalmú üdítõk megfelelõ mozgás mellett,
ritkábban fogyaszthatók, de fontos, hogy ne ezek képezzék a folyadékbevitelük
alapját. Az energiaitalok fogyasztása kerülendõ.

A megfelelõ testi és lelki fejlõdés, egészségtudatos felnõtté válás érdekében
fontos, hogy a szülõk, a nevelõk, a pedagógusok, és a közétkeztetõ partnerek
legyenek, és hasonló szemléletet képviselve, együtt közvetítsék a gyermekek felé az
egészségmegõrzés egyik alappillérének, a kiegyensúlyozott táplálkozásnak a
fontosságát. Nem beszélve arról, hogy a helytelen táplálkozás elhízáshoz,
betegségek (szív és érrendszeri-, daganatos-, cukorbetegség, stb.), kialakulásához
vezethet.

A változás csak generációk múlva lesz érezhetõ, de ha már kicsi kortól tudatosan
formáljuk a gyerekek ízlését, egy életre megalapozhatjuk az étkezési szokásait – ezt
adja majd tovább a családjának, a gyerekeinek és így tovább.

Mi, a Laki-Konyha dolgozói az elméleti szaktudásunk és gyakorlati tapasztalataink
birtokában hiszünk az egészséges táplálkozás jelentõségében, jövõjében, ehhez
kérünk támogatást a szülõktõl, nevelõktõl.                                   Tóthné Balla Mária

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek

viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára“
vagy „viselkedési rendellenesség“
miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sérelmek a pszichiátrián

Ha Önnel vagy ismerõsével, hoz-
zátartozójával pszichiátriai keze-
lése során visszaélést követtek el,
illetve ha tudomása van ilyen
esetrõl (jogtalan beszállítás, szexuá-
lis zaklatás, bántalmazás, gyógy-
szer-túladagolás stb.), írja meg
panaszát a következõ címre, vagy
hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

* Megbecsülés, fény rang, dicsõség – bármily nagy értéket látnak mögöttük a töb-
biek, tudd, hogy az emberség mindegyiknél nagyobb.
* Belsõ szabadságotokat még akkor sem veheti el senki, ha szûk kalitkába zárnak
benneteket. Lelketek a legszörnyûbb körülmények között is mindig szabad.
* Gonosz, maró, kegyetlen szavak gyógyíthatatlanabb sebet, veszedelmesebb
mérgezést okoznak a durva fizikai sérülésnél. Az egyszer kiejtett szót soha többé
nem vonhatjuk vissza! 
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Gondolatok az
életrõl

„Te is boldogabb lehetsz, ha
sikerül örömet szerezned

másoknak”

Kedves Olvasók! A karác-
sony ünnepére készülve egy

tanulságos kis történet jutott az eszembe, amit
most szeretnék Önökkel megosztani.

Isten, és az Õ földi boltja
Egyszer az Isten úgy döntött, nyit egy boltot az
embereknek, itt a Földön. Az emberek hallottak
errõl, és nagyon várták már, hogy beme-
hessenek Isten boltjába.
Elérkezett a nagy nap, a bolt kinyitott, és ott
maga Isten várta az embereket.
Az elsõ vevõ így szólt hozzá:
– Atyám, kérek tõled hét kiló boldogságot, öt
méter örömöt, és két liter vidámságot!
Isten furcsán nézett az emberre.
– Gyermekem – kérdezte –, megnézted jól, hogy
mi van kiírva a bolt elõtt?
– Igen, – válaszolta az ember – megnéztem, az
van kiírva „Isten boltja”. 
– Menj csak ki újra – mondta az Isten –, és nézd

meg még egyszer.
A vásárló úgy is tett. Kiment a bolt elé, és a
következõt olvasta: 

„Ez Isten boltja, itt nem gyümölcsöt, 
hanem magokat vásárolhattok!”

Ez a történet, azt szeretné sugallni, hogy mi
emberek azt gondoljuk, hogy Istentõl csak kérni
kell és azt meg is kapjuk azonnal. Kevesen gon-
dolják azt, hogy Isten csak a jó lét, a boldogság,
a szeretet magjait adta nekünk az Igében.
Nekünk a feladatunk ápolni, gondozni önma-
gunkban, hogy az beérjen és az Istennek tetszõ
gyümölcsöket teremjen. 

Kívánom Önöknek, hogy az elkövetkezendõ
Adventi hetekben mindenkiben teljesedjen ki a sze-
retetet gyümölcse. Békéljen meg mind Önmagá-
val, szeretteivel és környezetével egyaránt!

Áldás, hála és köszönet járja át a családok haj-
lékát e csodálatos hetekben! Szeretettel Marika

„A szeretet olyan gyümölcs, amely minden
évszakban egyformán érik és elérhetõ. Ez a gyü-
mölcs mindenkiben érik, bármiféle megkülön-
böztetés nélkül. A szeretet rendszeres meditáció,
intenzív belsõ élet, valamint kellõ alázat és
áldozatvállalás útján mindenki számára elérhetõ
és megvalósítható.”  Teréz Anya

Lovasné Marika

A VÍZFOGYASZTÁSRÓL:
A megfelelõ idõben fogyasztott  víz maximalizálja az emberi
test mûködését. Azt tudjuk, hogy sok vizet kell innunk, de
hogy az idõzítés is nagyon fontos, azt alátmaszta a következõ: 
2 pohár víz ébredés után segíti a belsõ szervek mûködését.
1 pohár víz étkezés elõtt 30 perccel elõsegíti az emésztést.
1 pohár víz  fürdés elõtt lecsökkenti a vérnyomást.
1 pohár víz  lefekvés elõtt megelõzi az agyvérzést és az alvás
közben gyakran  elõforduló szívrohamot. 

Nagyon hasznos 
tudnivaló az  ALMÁRÓL!  

Egyedül az alma az a fajta gyümölcs, amit  más
ételekkel is együtt ehetünk anélkül, hogy erjedésre lépne. 

Az ókorban is  tudták róla, ezért is nevezték a gyümöl-
csök  királynõjének.

Nagyon könnyen tudjuk  tárolni, ha csak kicsit is  odafi-
gyelünk rá, akkor eláll addig,  amíg a tavaszi friss gyümölc-
sök megjelennek a piacon. Nagyon jól tárolható,  szál-
lítható. 

Ha hiszed, ha  nem, akár kizárólag  almán is meg
lehetne élni – szinte  korlátlan ideig. Több, mint  1000 fajta
alma található a világon. Mindegyikben megtalálható a
fehérje, rostanyag, keményítõ, sók, almasav,  cukor, cser-
sav. Magas a foszfor, a   vas és a nátriumtartalma.  Az almát
nagyon rövid idõ  alatt   megemészti a  gyomrunk, és
szinte  azonnal energiát  nyerhetünk belõle.

Magas foszfortartalmának  köszönhetõen sokat segít-
het – fõleg azoknak –, akik szellemi  munkát végeznek,
vagy gyenge az idegzetük. Ha  nem a  legjobban mûködik
a   gyomrod, esetleg az egészséges ételeket
nehezebben emészted, akkor fokozatosan kezdd el az
almaevést, elõször csak egy-két falatot, majd
fokozatosan emeld az adagot, de mindig ügyelj arra, hogy
az alma pépként kerüljön a gyomrodba, jól rágd össze!
Gyümölcsöt csak magában egyél!  Ha mást is kívánsz
fogyasztani, akkor almát ebéd elõtt, vagy vacsora  elõtt
legalább egy órával fogyassz.

Bármilyen gyümölcsöt  fogyaszthatsz fõétkezéskén is.
Ha úgy érzed, hogy az alma nem csillapítja az éhségedet,
akkor ez annak a jele, hogy valami baj van  a gyomroddal
vagy az  emésztõrendszereddel.

Próbáld meg ezt tudatosan és  módszeresen helyreállítani.
Jó ha tudod,  sohasem a gyümölcs okozza a  has-

menésedet, lázadat, vagy más   kellemetlenséget, hanem
az, amit a gyümölcs elõtt ettél. A  gyümölcsök nagy része
gyógyító hatású, megszabadítja szervezetünket az eddig
okozott károktól, mérgektõl.  Többek között  az alma na-
gyon jó tisztító és gyógyító  hatással van az alábbi

betegségekre:   ételmérgezés, bélhurut, vérhas, kolibak-
térium okozta  bélfertõzés; és akár hiszed, akár nem, még
akkor is  segíteni tud, ha veseköved van.

Székrekedés nélkül képes  gyógyítani a hasmenést,
szabályozza a  bélmûködésedet, tisztítja a húgyutakat, és
a tüdõket.  Gyógyítja a  reumát, a köszvényt, mivel sói
oldják a húgyköveket. Az alma, mint  gyümölcs, savas
ugyan, de mégis a  szervezetet  lúgosítja,  hiszen
organikus sói semlegesítik a fehérjebomlástermékeibõl
származó savakat. Kiválóan gyógyítja a hörghurutot, és a
felsõ  légúti betegségeket.

Jó, ha tudod azt is, hogy  másként hat az  édes, és
másként a savanyú alma.

Édes  almát fogyasszanak mindazok, akik
székrekedésben szenvednek,  vagy  vérszegények, és
inkább savanykásabbat mindazok, akik esetleg túltáplál-
tak,  vagy reumás  fájdalmakkal küzdenek.

Mindkét  fajtájú alma hatásos  vértisztító, nagyon hasz-
nos mindazoknak  akik érelmeszesedésben  szenved-
nek, vagy gyenge a szívmûködésük,  esetleg aranyerük
van,  vagy a hölgyeknél jól használható a menstruációs
zavarok megszüntetésére.

Minden embernek, de fõleg azoknak, akik  rendszere-
sen ülõ munkát  végeznek, legalább minden második
hónapban kellene  almakúrát tartani. Ez azt  jelenti, hogy
legalább egy  napig csak almát  ehet. Lehetõleg  csak
egészséges,  lédús, és érett almát együnk.

Lehetõleg törekedjünk arra, hogy azonos  fajtákat
fogyasszunk, ugyanis minden almának más a savassági
foka. Ne keverjük a  különbözõ  fajta almákat  egymással.

Az almát lehetõleg mindig teljes egészében
fogyasszuk el. Ne dobjuk el az alma csutkáját sem, hiszen
igen értékes jódot  tartalmaz. Az alma  fogyasztásával
még az áldott állapot alatti  hányingert is le lehet küzdeni.

Almakúrát egész évben lehet a szervezet  regen-
erálása  érdekében végezni 4-5 héten keresztül, melybõl
egy  hét legyen a bevezetés. 

A mondás is ismerõs: „Naponta egy alma az orvost
távol tartja!“

Jó étvágyat!!!!                                                     

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   
( . . .Pavilonsor. . .)

Hefler István gyógymasszõr – csontrakó
Várom mindazok jelentkezését, akik gyógyulni szeretnének!
Ingyenes auramérés után: Gerinccsigolyák helyreté-
telével - ízületek átmozgatásával; i d e g r e g e n e r á l ó
kezeléssel; energiakezeléssel.
Miben Tudok segíteni? Gerincsérvet – nem kell mûte-
ni…; ízületi fájdalmak csökkentésében megszüntetésében;
gerincferdülés helyrerakásában; idegbecsípõdéseken;
depressziókon, lelki problémákon…; meszesedések
feloldásában…; az aura megtisztításában, feltölté-
sében…; az energiák harmonizálásában, feltöltésé-
ben…; a csakrák megmérésében, megtisztításában;  a
test harmonizálásában... a teljesség igénye nélkül…

Hívjon bátran!  Kecskeméten – 
Bejelentkezés útján +36/30-2487906

Gyógyító-Segítõ Kezek Kft. – 
Tájékozódjon honlapunkon! www.hefleristvan.hu

www.gyogyitosegitokezek.hu

Helyszín: Lakiteleki Mûvelõdési ház 
Idõpont: 2012. november 30. 18 óra
Elérhetõség: +36/30-2487906
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Kisgépek javítását vállalom! (motorkerékpár, robogó,
láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19.  

Vásároljon NÉMET, HASZNÁLT
bútorokat, háztartási gépeket

újszerû állapotban, reális áron!
Szekrénysorok, faragott és modern szekrények,

neobarokk sítlusú szekrények, ülõgarnitúrák,
asztalok, székek, csillárok, televíziók, komplett
hálószobák, gyerekszobák, mosógépek, kombi

hûtõk, mosogatógépek, porszívók.

Tel.: 06-30/60-67-163

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

Váriéknál
tyúkok eladók!
Érd.: 76/448-674.

Jó állapotban lévõ konyhabútor rozs-
damentes 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)

Tiszakécskén a városközpontban,
Szent Imre tér 3/C lépcsõházban,
43,9 m2 1,5 szobás, igényesen
kialakított II. emeleti társasházi
lakás eladó. Érd.:06-70/708-3-183.
Több info: szentimre.uw.hu
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

Korszerû konyhai eszközök folyam-
atosan rendelhetõk (széles
választékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u.
47. Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

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

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 fogyasztás-
ra, elvitelre (ételes-

ben), vagy becsoma-
golva  – magyaros

ételekkel, házias ízekkel várják a
vendégeket!

Napi ajánlat, menü!
Reggel  6- tó l  

hurka-ko lbász is
kapható!

Mákvirág
Galéria
Drogéria
Petõfi u. 1.

PARFÜMÖK díszcsomagolásban!
Szemüvegek, gyógyteák, gyógykészítmények
nagy választékban!  Festmények, díszgyertyák,
apró ajándéktárgyak születés- vagy névnapra is!

Karácsonyi kézmûvestermékek, kerámia
„ékszerek“, nyakba valók közül is választhat!

Nézzen be, megéri!

V á r j u k  Ö n t  i s  s z e r e t e t t e l !

Megérkeztek  a 
karácsonyi ajándékok!
Nagy választékban kaphatók
karácsonyfadíszek, szalon-

cukrok, dekorációs kellékek!
Minden vásárlót szeretettel hívunk és

várunk!

Eladó 1 db gyermek autóülés (9-18 kg) és 1 db Telenor feltöltõs
SIM-kártya. Érd:. Lakitelek, Bocskai u. 9/a.

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

kerámiafigurát Czinege
Edit alkotásaiból!

Lányalakok, karácsonyi
angyalok, egyéb figurák...

www.agyagbabak.com



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ De hiszen akkor még lány volt, azonnal rohanok
az apjáért!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Mészárosné
Kozma Mariann. Selyem-akácfát nyert: Vigh Andrea. KINGSTON Pendrive
8GB, DT100G2 121607 (az IT-PAvilon ajándékát nyerte: Bártfai Anna. A vacso-
rát nyerte: Kollár Csilla, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Au-
tós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Polyák Gáborné,
Hajnal Pálné, Hegyi Károlyné. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények
igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth 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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Kiss  felhívja Nagyot a telefonon:
– Elenged a feleséged a meccsre?
– Ebben a házban én vagyok az úr, akkor megyek meccsre, amikor akarok! – feleli
Nagy – majd folytatja: – ... 
A folytatást a rejtvényben fejtheti meg!

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z.b.: F, E). 14. Késõbbi lecsengés. 15.
Életnedv részecskéje. 16. Hintázás. 18. Treuga ...; ideiglenes fegyverszünet. 19.
Akció kezdete! 20. Szaúd-Arábia sportjele. 21. Linzer közepe! 22. Az elnyomatás
egyik jelképe. 24. Furfangos alak. 26. Ágyterítõ szélei! 27. Szépérzékre ható. 29.
Zagyva, összefüggéstelen. 30. Elterjedt mûanyag. 31. Atlétika(i), röviden. 32.
Végeredmény. 35. A tellúr vegyjele. 36. Babits ...; jeles költõ. 37. Tompa Mihály
verse egy kis vízfolyásról. 40. Vége az ünnepnek! 41. Tova-somfordál. 45. Új szög-
fok. 48. Pótszöveg a levél végén, rövidítése: Ui. 50. Bûnügyi regény. 52. Encstõl 15
kilométerre lakik. 53. A vas vegyjele. 54. Sokorói község lakosa. 55. Róma mo-
dern városnegyede. 56. Póráz vége! 57. Szükségpénz. 58. Riport eleje! 59. Dativus
(részes eset), röviden. 61. Aranylabdás francia futballista (Zinedine). 63.
Földmunkagéppel dolgozik. 66. Elõásás földbõl.

Függ.: 1. Tûzhányó. 2. Keresztülbukó. 3. Nagy síkság. 4. Kemény víz! 5. Végigdalol.
6. Tüskés burok védte barna termés. 7. Középen folytató! 8. Esztendõ. 9. Ady
Endre egyik múzsája, eredeti neve Brüll Adél. 10. Latin elöljáró: elõtt(i). 11. A
filozófiának az erkölcsi jelenségekkel foglalkozó ága. 12. Helyrag, a -ra párja. 13.
Benne van a sportegyüttesben. 17. Látogatás. 23. Farkos kétéltû. 25. József Attila
költeménye. 27. Darnyi ...; olimpiai és világbajnok úszó. 28. Sierra Leone sportjele.
29. Tág. 30. Bosznia-Hercegovina autójele. 32. Szétadagol. 33. Csónakkirándulá-
son részt vesz. 34. Dunántúli megyébõl való. 36. A csattanó második, befejezõ
része (z. b.: E, Y) . 38. Élõsködõ. 39. Fehérvárcsurgói születésû szobrászmûvész
(Amerigo, 1909-1984). 42. Lajos egyik beceneve. 43. Új-zélandi vasúti alagút. 44.
...-fut; lohol. 46. Szerb vasúti gócpont. 47. Te és társaid. 49. Balatoni üdülõhely
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Vagyonbevallásom...
Gazdag vagyok! Sikerült! 

Ezüst a hajamban, arany a fogamban,
kövek a vesémben, cukor a véremben, ólom
a lábamban, platina a csípõmben, mész és
vas az artériáimban, és kimeríthetetlen for-
rása vagyok a nemes gázoknak!
Nem gondoltam, hogy valaha is sikerül
ekkora vagyont felhalmoznom!!!

Isten megteremtette a világot, minden
más Kínában készül...

Sajnállak, hogy  olyan egyhangú az
életed, hogy az enyémmel foglalkozol...

Nem vagyok kövér, csak  nagy felü-
leten szép...

5 fontos eligazítás:
1. A  pénz nem boldogít, de kellemesebb
sírni egy Audiban, mint egy biciklin.
2. Bocsáss meg az ellenségeidnek, de
jegyezd meg a  rohadékok nevét.
3. Segíts a bajba jutottakon, emlékezni
fognak rád, mikor  megint bajba kerülnek.
4. Sok ember csak azért él még, mert
törvénybe ütközõ  lenne lelõni õket.
5. Az alkohol nem megoldás, de a tej sem.

Ha valakinek problémája van veled,
mindig jusson eszedbe, hogy az az õ
problémája.

Ne feledd, ha bármikor szükséged van
egy segítõ  kézre, mindig találsz egyet a
karod végén.

Mire megfejted, hogy mit gondol egy nõ,
már meg is gondolta  magát.

– Drágám! Hol van a  tea ?
– Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok
megtalálni ! A tea a gyógyszeres  fiókban
van, egy kakaós dobozban, amire az van
ráírva, hogy filter!

Olyan jó volt látni a fõnökömet az új
kocsijával! Tudom, hogy milyen
keményen megdolgoztam érte...

A szomszédaim jó zenét hallgatnak! –
ha  akarják, ha nem ...

A házasság egy olyan kapcsolat,
amiben  az egyik félnek mindig igaza
van..., a másik meg a férj.

– Halló vízmûvek ? 
– Igen,  tessék ! 
– A vízcsapomból víz folyik ! 
– Hát  mi folyjon belõle, uram?
– A számla szerint Pilzeni sör!...!

Drága szüleim! Küldjetek  10.000.-Ft-ot
hogy megnyugodjak, hogy nincsenek
anyagi gondjaitok.

– Te,  volt a férjednek egyáltalán jó tulaj-
donsága ?
– Persze, de azt már  elköltöttem...

Mindenkinek jogában  áll hülyének
lenni, de te bántóan visszaélsz a
lehetõséggel.

Szállodában tölti az estét Kovács a
feleségével. Felhívja a recepciót:
– Két egér kergetõzik a szobánkban !
– Mit akar ennyi pénzért,  bikaviadalt?

– Ha nem jössz hozzám feleségül,
felakasztom magam az almafátokra.
– Jaj, csak azt ne ! Tudod, hogy az apám
nem szereti, ha itt  lógsz a ház körül...

– Képzeld el, végre sokkal olcsóbb lett a
benzin!
– Tényleg?
– Nem, de képzeld el!

–  Mi az abszolút vallási ellentmondás?
– ???
– „Menny“ a pokolba!...

Ismerkedés a diszkóban
– Van autód? – kérdi a lány.
–  Igen – büszkélkedik a fiú.
– Az jó! És milyen színû? – édesgeti. 
– Kék... – mosolyog a fiú.
– Az szép! És hány személyes?
– Kettõ – vágja rá emelkedõ mellkassal...
– Hûûha! És hány köbcentis? 
– Hatezer! – mondja büszkén!
– Ahh – olvadozik a lány sûrû pislogás-
sal – … hû,… és… milyen gyártmányú?
– IFA! – pattan a fiú hangja!
– Jaaaa!..... – görbül a lány szája,  s
eloldalog....

Melyik a legsokoldalúbb állat? 
Hát, a férfi!
– Ha szerelmes, akkor SZAMÁR.
– Ha megnõsül, akkor ÖKÖR.
– Ha nem nõsül meg, akkor magányos
FARKAS.
– Ha megcsalja a feleségét, hûtlen DISZNÓ.
– Ha nem csalja meg a felségét, akkor
MARHA. 
– Ha a feleség csalja meg, akkor
SZARVASMARHA.
– Ha elválik, akkor kivert KUTYA.
– Ha újra nõsül, akkor nincs mihez
hasonlítani, hisz akkora állat már nincs a
földön!

Ebben a házban én vagyok az úr.... 
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