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XXV. évfolyam 12. szám (DECEMBER) Karácsony hava, Télelõ, Álom hava      

„Jászolban fekszik, de a világot tartja fenn... Nincs szállása, de templomot épít hívei szívében.“  

FFalukalukarácsony lesz dec. 21-én!arácsony lesz dec. 21-én!

Ezen alkalomra Süteménysütõ versenyt hirdet a
mûvelõdési ház! 
A pályamunkákat dec. 21-én délelõtt kérjük
beszállítani a mûvelõdési házba, ahol szakértõ
zsûrit kérünk fel az elbírálásra!                       B.A.

Áldott karácsonyt, szeretetben eltöltött,

békés ünnepet  minden Olvasónknak! 

Minden reményt valóra váltó, sikeresebb,
boldogabb új esztendõt kívánunk 
mindnyájunknak a 2014-es évben!

ANKA BALÁZS

Most kaptuk a szomorú hírt,
melyet fájó szívvel adunk közzé:

Lakitelek volt (rendszerváltó)
polgármestere tegnap elhunyt.
Három cikluson át  tartotta a

kezében a település hajójának
kormánykerekét, s vezette –
olykor háborgó vizeken át... 
Balázs – dec. 15-én, szombaton 10 órakor – révbe ért... 

A könyörtelen betegség leteperte õt.
A szívünkben örökre megõrizzük emlékét.

November 16-án ünnepelte 66. életévét Balázs, (aki életmentõ
mûtétre Amerikába repült, de sajnos már nem élhette meg!...)
Születésnapján Erki Marika írt Balázsnak egy köszöntõ levelet,
melyet eljuttatott most nekünk, hogy ezzel emlékezzünk a
döbbenet elsõ perceiben. 

Utolsó levél
„Szervusz Balázs!

Kívánok Neked Boldog Születésnapot! 
Boldogat, reménnyel teljeset, visszavárósat,

hogy a puszit minél elõbb át tudjam adni.
Drága Balázs, küldök egy kis „hazai“ útravalót, 

amolyan hamuban sült pogácsát.
Gyerekkori emléket, lakitelekit, recsegõ-ropogó pallójú, 

eredeti lakiteleki Tisza-hidat.
Te most átmész rajta a túlsó partra, 

de mi várni fogunk ezen az oldalon. Sokan. 
És hallani fogjuk, ha érkezel, 

tudod, ezen titokban jönni-menni nem lehet... 
De aki átment rajta, az mindig vissza is jött!!

Jó utat, Balázs, türelmes felépülést! 
Imáim segítségül küldöm Neked.

Szeretettel ölellek,
Erki Mária“

A „HÍD“ néma maradt . . .
Nyugodj békében, Balázs!      

Erki Mária

1947 – 2013

Angyalszárnyon suhanó, halk csoda
Decemberi fénytelen csönd borul a tájra. Ahogy az idõ

egyre hidegebbre és morcosabbra fordul, az emberbe las-
sacskán beköltözik  a melegség és meghittség érzése.
Napok múlva megérkezünk az év legszebb ünnepéhez, a
karácsonyhoz.

A keresztények számára a karácsony Jézus születését
jelenti, mely magában hordozza a család melegét, az
együtt ünneplés idejét. Ám az ünnep igazi jelentése sokkal
több, mint a családtagjainknak nyújtott szeretet. Karácsonykor a
megtestesülést ünnepeljük. Jézus nem csak megszületett Betlehemben, hanem
benne Isten maga lett emberré. Jézus egyszerre Isten és ember is.

Miért ünneplünk? Azért mert átéljük újra és újra azt a nagyszerû eseményt, amikor
az Isten lejött hozzánk és fényt hozott az emberiségnek. Ünneplünk, mert ez
ajándék volt a számunkra. Felidézzük, hogy a megváltás ne váljon természetessé,
hanem igenis tudjunk érte hálás lenni és megköszönni.

Ám hiába született meg Jézus kétezer éve a jászolban, ha nem születik meg min-
den karácsonykor a szívemben.

Ha a karácsony  igazi üzenetét keressük, akkor ne az áruházak öles szalagjait
böngésszük, hanem csendesedjünk el, és forduljunk a szívünkbe. Legyünk nyitottak,
és merjünk odatérdelni a pásztorokkal a jászol mellé. 
„Karácsonykor a fény föntrõl jött! A mennybõl. Olyan emberekhez, akik még tudtak
fölfelé nézni.“

Karácsony üzenete az egész keresztény világban ugyanazon értékeket hordoz-
za: a születést, az újjászületés  vágyát,  az új születésének magasztos pillanatát, a
gyermek iránti szeretetet, a családi összetartozás értékeit és élményeit, embertár-
saink iránti pozitív érzéseinket, és a békés együttlét örömét, a szeretetét!

A karácsonyi ünnep meghittsége segít megérteni, hogy mit jelent a szeretni és
szeretve lenni állapot. Azzal, hogy elfogadjuk magunkat és embertársainkat, megta-
pasztaljuk a belsõ béke hatalmát. Elhagyjuk elõítéleteinket, és emberi kapcso-
latainkban megtanulunk a szívünkkel látni. 

Higgyünk benne, hogy legalább karácsonykor megtörténhet csoda. Hogy legalább
egy napra letehetjük az év gondjait, szorongásait, feladatait, és egy napra szeretet,
békesség és harmónia költözhet a szívünkbe. És mi ez, ha nem maga a csoda! 

Ezen a pár napon  a gondûzõ ragyogás elhessenti a bánatot, összekovácsolja a
kapcsolatokat, s pénztárcától függetlenül élvezhetjük a szeretet minden rezdülését,
és megalapozzuk jövõnk emlékeit. Ez az a pillanat, amihez nincs recept, nincs pon-
tos használati leírás, csak egy érzés, melynek átnyújtásához csak egy apró lépést
kell megtennünk, s a többi jön magától.  Angyalszárnyon suhanó, halk csodaként...

„Harang csendül, / Ének zendül, / Messze zsong a hálaének, / Az én kedves kis
falumban / Karácsonykor / Magába száll minden lélek“

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



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Hõsi Réka (Tóth Gyöngyi)
Miklós Lilla (Erki Andrea)

Lakatos Luca Mónika (Dobos Mária)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Tyukász László (1927)
Bodri József (1967)

Tóth Lászlóné Kovács Julianna (1925)
Tiszavölgyi Imréné Dobos Gabriella (1929)

Hegedûs Mária (1930)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Hanó Mihály és Szabó Zsóka

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !
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KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1300 – 1530-ig
kedd: 1300 – 1630-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Dr. Kalocsa Zoltán (Tel.: 449-105)
csütörtökönként rendel délután, 1300-tól 1530 óráig;

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):      06-20/539-58-99
Rendõrség – Tkécske Ügyelet    06- 20/539-84-89

S E G É LS E G É LY H Í V Á S : 1Y H Í V Á S : 11122
Mentõ:104   Rendõrség:

107 Tûzoltóság: 105
Török Nándor (polgárõr):      06-30/531-65-18
Madari Róbert (p.õr elnök):   06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (p.õr par.):       06-30/370-04-81 
Kiss Nándor (tûzoltóparancsnok) 06-70/672-55-46

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. (Tel.: 449-279; 548-078)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

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

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

Rendelési dõ:

Hét fõ:             08 00  – 11 30

Kedd:             09 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      13 00   – 15 00

Péntek:  13 00   – 15 00

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

Dr. Mátyus János
állatorvos

Tel.: 06-20/549-23-12

Széchenyi István Patika
Lendvainé Dr. Erki Mária

fõgyógyszerész

H – P: 8-1230; 1330-18
máj. 1-tõl - aug. 31-ig szombaton 800-1200

Tel.:
449-075

Kedves Marcsi néni és Peti bácsi!
Szeretettel gratulálunk fiatal gazdáinknak,   

Marcsi néninek és Peti bácsinak gyermekük,
Tasi Petike születéséhez !

A VBM-es osztályok 
(6.  a, 6. b, 2.  a és 2. b)

nevében:

Vargáné Darabos Márta,
Pádár Erzsébet és 

Balog Erika tanítónõk

Szilveszterezzen 
a L.Ö.S.É-vel!

Nagy szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját december 31-én 18 órai

kezdettel egy fergeteges szilveszteri bulira a
Lakiteleki Mûvelõdési Házba!

Belépõ vacsorávaI: 2.500.- Ft, vacsora nélkül 800.- Ft.
Gyermekeknek (14 év alatt) ingyenes a vacsora, csupán

200 Ft-os támogatójegyet kell venni.
A vacsora 20 órai kezdettel: 
csipetkés lencseleves füstölt sajttal, indiai módra, 
pácolt bõrös malachús, párolt káposzta, zöldséges krumpli... 
éjfélkor virslisaláta és egy pohár pezsgõ. (Laki-Konyha fõz!)

Az est hangulatát Fekete Attila szolgáltatja.
L e s z  t û z i j á t é k  é s  t o m b o l a !

Jelentkezni: (06-30/625-08-53), valamint az iskola
titkárságán lehet. Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete

„Nem volna más vallás, /Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent /És egymást szeretni...
Karácsonyi rege /Ha valóra válna,
Igazi boldogság /Szállna a világra...“(Ady Endre)

Áldott karácsonyt 
és boldog új esztendõt kíván

Lakitelek Önkormányzata
nevében:

Felföldi  Zoltán Madari Andor
polgármester alpolgármester

dr. Tóth-Péli Emõke
jegyzõ

November 21-én megtartotta a Vakok és
Gyengénlátók Egyesülete a karácsonyi
ünnepségét  – 5 község  tagjainak  az össze-
fogásával. Sokan eljöttek a meghívottak közül,
s mindenki kapott egy kis ajándékot is. 

Fekete Attila idén is végig zenélt az átrendezett
lakásomban, ahol összegyûltünk.   Örömünkben

osztoztak a település vezetõ is.

Hálásan köszönöm a Segítõ
Kezek jóságát!

Mindenkinek boldog karácsonyt
és új esztendõt kívánok: 
Golovicsné Marika helyi elnök

„Drága jó szívét, dolgos kezét áldd meg, Atyám!
S mi megköszönjük, hogy õ lehetett az édesanyánk.“

Sántha Károlyné Zetkó Margit 
december 7-én  elhunyt. 

Köszönjük minden rokonnak, ismerõs-
nek, hogy szerettünk utolsó útjára a
kegyelet virágait elhozták, s fájdal-

munkban osztoztak.  A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

özv. Tóth Lászlóné Kovács Julianna 

a  gyászoló család

„Pihenni tértél fájdalmat hagyva,
de a szívünkbõl nem távozol soha...“

temetésén megjelentek, 
s fájdalmunkban osztoztak. 

Bár múlnak az évek, Tíz éve már nem vagy velünk, 
De szívünkben tovább élsz, és bárhová nézünk, 
csak rád emlékezünk. 

Kocz Istvánra
emlékezünk, halálának 10. évfordulóján. 

Emlékeznek: szerettei, felesége, unokái,
családjai és keresztlánya

Megemlékezés

Dóra Istvánnak 
névnapjára emlékeznek drága szerettei: 

felesége, fiai, lánya, menyei, 
az onokák, valamint anyósa.

„Adhat az Isten márványból palotát, 
csak egyet nem adhat még egyszer, 

Drága jó édesapát!“
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Önkormányzati
kishírek 

– Varga Zoltán jegyzete

Értékesítenék a Rákóczi
utca 28. szám alatti ingat-
lant

A Gondozási Központ Magyari Zoltán hagyatékából
megörökölte a Rákóczi Ferenc utca 28. szám alatti
ingatlan 719/1439-ed részét, mely ingatlan osztatlan
közös tulajdonban van. Az ingatlan hasznosítását sem
a Gondozási Központ, sem az Önkormányzat nem ter-
vezi, ezért a Képviselõ-testület azt nyílt pályázat útján
értékesítésre jelölte ki.

A pályázat benyújtásának határideje 2014. január
20. (hétfõ) 10.00 óra

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
– A pályázati feltételeknek megfelelõ tartalmú

ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott
vételárát.

– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevõ vál-
lalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülõ költ-
ségek megtérítését.

– Pályázati díj megfizetésének igazolása,
melynek összege 100.000 Ft. (A pályázat díj nyertes
pályázó esetén a vételárba beleszámít, nem nyertes
pályázó esetén visszautalásra kerül.)

A pályázatok elbírálása a vételi ár alapján történik.
A hivatalos pályázati kiírás megtekinthetõ a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján. A pályázattal
kapcsolatban további információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt.
48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a
titkarsag@lakitelek.hu e-mail címen.

Elfogadták a téli hó eltakarítási és síkosság
mentesítési tervet

A Képviselõ-testület novemberi ülésén döntött a téli
síkosság mentesítési menetrendrõl. Ahogy a korábbi
években, úgy most is különbözõ fontossági
kategóriákba sorolták be a település utcáit a helyi
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló
5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján. (Hóeséskor az I.
osztályban lévõ utcákba megy elõször a hóeke, majd
sorrendben tovább a többibe.)

Az I. osztályba tartoznak Lakitelek legfontosabb
útjai: Széchenyi krt. (végig), Május 1. utca, Alkotmány
utca, Árpád utca, Arany János utca, Zrínyi Miklós
utca, Dr. Deák István utca, Alpári út, Makai dûlõ 4625
úttól 44 útig , kerékpárút a 44.sz. fõút mellett a
határútig, Bölcsõde parkoló.

II. osztályba tartozik: Béke utca, Kossuth Lajos
utca, Petõfi Sándor utca, Bem utca, Kiss János utca,
Jókai Mór utca, kerékpárút a körforgalomtól a
Tõsfürdõig, Szivárvány utca. III. osztály: Vörösmarty
Mihály utca, a többi eddig fel nem sorolt út az
üdülõterületi utak kivételével. Végül a IV. osztályba
tartoznak az üdülõterület útjai.

A Képviselõ-testület meghatározta a téli hó ügyelet
idõpontját és tartamát, mely 2013. november 11-tõl
2014. március 15-ig tart. A Képviselõ-testület
határozata alapján a hó eltakarítási munkálatok
felelõs vezetõje Tornyi Gyula, általános helyettese
Szuetta Béla. Szükség helyzetben helyettes Kökény
Imre.

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
környezetvédelmi rendeletek megtartása érdekében a
gyalogjárdákon és kerékpár utakon az útsó helyett az
EIS Tiger síkosság mentesítõ anyagot kell használni.

A Himalája Blue Kft. marad 2018 végéig a
temetõ üzemeltetõje

A Képviselõ-testület októberben pályázatot írt ki a
lakiteleki köztemetõ üzemeltetési feladatainak
ellátására, mivel az eddigi üzemeltetõ, a Himalája
Blue Kft. szerzõdése 2013. december 31-én lejár. A
leadási határidõig csak a jelenlegi üzemeltetõ adott be
pályázatot, mely pályázat tartalmilag a kiírásnak
megfelelõen lett benyújtva.

A Himalája Blue Kft. pályázatát a Képviselõ-testület
támogatta, és döntött a 2018. december 31-ig szóló
szerzõdés megkötésérõl. A pályázati ajánlatnak
megfelelõen a temetõ üzemeltetõje évente bruttó
400.000 Ft bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak,
fejlesztésekre pedig évi nettó 750.000 Ft összeget
fordít.

A pályázatban szerepeltették: „Nyitva áll annak a
lehetõsége, hogy önköltségi áron urnafalat építünk
(kolumbáriumot) – amelynek értékével a befizetendõ
támogatás (fejlesztési összeg) nagyságát csökken-
tenénk.“ Így remélhetõ, hogy a következõ években új
urnafal épül a lakiteleki köztemetõben.

Külsõ védelmi tervgyakorlatot tartottak a
Polgármesteri Hivatalban

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban évente ren-
deznek külsõ védelmi tervgyakorlatot, hogy a felsõ
küszöbértékû (országosan is kiemelt veszé-
lyeztetettségû) Flaga Kft. telephelyén egy esetleges
veszélyhelyzet esetén a helyi katasztrófavédelmi és
civil munkatársak rutinszerûen ismerjék teendõiket.

A Polgármesteri Hivatalban végrehajtott külsõ védel-
mi tervgyakorlatot Farkasné Fazekas Mária tûzoltó
alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság polgári védelmi fõfelügyelõje, valamint
munkatársai követték figyelemmel. A gyakorlat pozitív
minõsítéssel zárult.

A külsõ védelmi tervgyakorlattal egy idõben belsõ
védelmi terv gyakorlat is zajlott a Flaga Kft. tele-
phelyén, melyet a Kecskeméti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség iparbiztonsági felügyelõje ellenõrzött.

Ipari balesetnél bekövetkezendõ veszélyhelyzet
esetén nem árt, ha a lakosság is tájékozódik az
ilyenkor elvárt, helyes magatartásról. A november 14-i
gyakorlat az erre hivatott munkatársak készenléti
gyakorlata volt, azonban nem árt, ha a lakosság is
tájékozódik a vészhelyzetben tanúsítandó helyes
magatartásról, mivel Lakitelek az I. veszélyeztetettsé-
gi kategóriába tartozik.

Veszélyhelyzet esetén az azzal kapcsolatos tudni-
valókat elolvashatják az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság honlapján.

Mindannyiunk közös érdeke: 
a felelõs állattartás!

Településünkön a hideg idõ beálltával éppúgy, éppen úgy,
mint õsszel és tavasszal, a tüzelési idõszakban elszaporod-
nak a kóbor kutyák, melyek egy része elszökik szeretõ gazdi-
jától, más részétõl viszont felelõtlen, embertelen tartóik
szabadulnak meg különbözõ okok (pl.: etetés, orvosi ellátás
költségei, a kutyus öreg kora, stb……) miatt.

Míg az elõzõ esetben maguk a gazdák is mindent
megtesznek az állatok megtalálása érdekében (fontos lenne
az azonosíthatóság és a felelõs állattartóktól elvárható
törvényi kötelezettség betartása érdekében: a házõrzõk
transzponderrel – chippel – történõ ellátása), az utóbbiban
természetesen nem, de ránézésre nem lehet megkülön-
böztetni, hogy a kutyus tényleg kóbor eb, vagy csak
megszökött otthonról, ezért mindkét esetben a polgármester
köteles intézkedni, azaz befogatni azokat.

Az önkormányzathoz, polgármesteri hivatalhoz állandó jel-
leggel, napi, heti szinten érkeznek be a panaszok, mely miatt
kilátástalan küzdelmet folytatunk a probléma megoldása
érdekében.

Az elkóborolt állatok veszélyt jelentenek a település lakóira:
bárkire rátámadhatnak, akár a járókelõkre, biciklisekre, akár a
gyermekekre, idõsekre stb…, továbbá közegészségügyi,
vagyon-, illetve közbiztonsági kockázatot eredményezhetnek,
továbbá éhesen behatolhatnak a portákra, ott a haszonálla-
tok elpusztításával jelentõs károkat okozhatnak.  

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 48/A. §. (3) bek. szerint: „A települési önkormányzat
kötelezõ feladata a település belterületén a kóbor állatok
befogása. Az így befogott kóbor állat – amennyiben a
befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa
nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az
állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának
átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredményte-
len, az állat végleges elhelyezésérõl. Az elhelyezés ered-
ménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatáro-
zott idõtartam elteltével – az állat életét megengedett módon
ki lehet oltani.“

A fenti problémák a Kormányhivatal határozata által elren-
delt ebzárlat miatt fokozottan érvényesülnek. Az ebzárlat
jelenleg is fennáll. Az ebzárlat alatt a tartási helyén minden
kutyát és a macskát elzárva, ill. a kutyákat megkötve kell tar-
tani, úgy, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhet-
nek. Kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni. 

Kérem Önöket, a lakiteleki eb tulajdonosokat, hogy fokozot-
tan ügyeljenek a saját tulajdonú kutyáikra, ne engedjék ki
azokat az utcára, ne engedjék, hogy azok szabadon kóborol-
janak. Amennyiben ez mégis megtörténik, úgy az eb kóbor
kutyának minõsül, annak minden következményével együtt.
Az önkormányzat bejelentésre elszállíttatja a kóbor ebeket a
közterületekrõl a Menhely az Állatokért Közhasznú
Alapítvánnyal kötött együttmûködési megállapodás alapján.

A már fentebb említett törvény 43. §. (1) bek. szerint azzal
a személlyel szemben, aki az állatok védelmére, kíméletére
vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat elõírását
megsérti vagy annak nem tesz eleget állatvédelmi bírsággal
is sújtható. 

A cél, a törekvés viszont egyáltalán nem a bírságolás,
hanem az - és végsõ soron a chipezés bevezetése is ezt a
szándékot szolgálja - , hogy kialakuljon az emberekben, így a
lakitelekiekben egy új szemlélet: csak azok tartsanak állatot -
akár háziállatot -, akik úgy vigyáznak rájuk, mint a saját gyer-
mekeikre, felelõsen, szeretettel, ragaszkodással, gondos-
kodással.                              dr. Tóth-Péli Emõke  jegyzõ

November 29-én átadták
az új óvodát 

A környék legszebb óvodáját vették birtokba
a lakiteleki gyerekek ünnepélyes keretek
között. Képes beszámolót a következõ
számban olvashatnak arról, miként is lakták
be a kis lakiteleki az óvónénikkel együtt... 
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Gondolatok az 50. születésnap után...
Az elsõ évem eltelik lassan a mûvelõdési házban. Mindig sok szállal kapcsolód-

tam az épülethez, a benne lévõ emberekhez, Darabos Mártihoz, Dávid Orsihoz is.
Most én dolgozom itt. Lakitelekiként mindig is sok embert ismertem, de ez a
munka új ismerõsöket is adott vagy éppen a régieken erõsített. Az Énekkar, a
Nyugdíjas Klub, a néptáncosok, a pingpongosok, a modern táncosok, a
Nagycsaládosok Egyesülete és még sorolhatnám azokat a csoportokat,
embereket, akikkel szinte napi kapcsolatba kerültem. 10 év után, amit a
kecskeméti repülõbázison töltöttem, úgy érzem, hogy most újra lakiteleki lettem. 

Köszönöm a Polgármester úr és a Képviselõ-testület bizalmát. Köszönöm az
intézményvezetõk segítségét a munkámban, úgy gondolom, hogy jól megértettük
egymást a feladatok megoldásának terén. Sallai András és Sallainé Gyõri Csilla
néptáncosai, a Hagyományõrzõ Egylet tagjai, a Színjátszók, a Tûzoltózenekar, a
Népdalkör mind olyan produkciókra képesek, amelyekért bármelyik mûvelõdési
ház szívesen sorba állna! 

Mi, lakitelekiek megkapjuk õket csak úgy… 
Szeretném mindenkinek megköszöni a segítséget, amelyet a település és a

mûvelõdési ház rendezvényeinek megvalósításában nyújtottak Lakitelek lakosai,
mûvészeti csoportjai, vállalkozói, egyesületei és a Polgármesteri Hivatal dolgozói,
valamint az önkormányzati tulajdonú cégek vezetõi, munkatársai.

Egy kisebb csapat alakult, formálódott ebben az évben nálunk. Szabados Zoltán
bábmûvész az év eleje óta segít a gyermekprogramok megvalósításában, a napi
rutinban, Patai Ibolya márciustól érkezett hozzánk. Az év folyamán Rózsa Máté,
Lovas Tamás, Gulyás Géza és Igarova Angéla dolgozott nálunk, valamint decem-
ber elsejétõl határozott idõre Hajagosné Tóth Anett is a munkatársam lett, akivel a
Hírös Hét Fesztiválon már volt szerencsém együtt dolgozni. Szeretném meg-
köszönni az idei munkájukat, remélem õk is élményekkel teli idõszakot töltöttek itt!

Minden szempontból erõs évet hagyunk magunk mögött a rendezvények, a kiál-
lítások, programok tekintetében. A Tûzoltó Majális, a Lovas Nap, a Trianoni
Emléknap, a Szent István napi ünnepség csak néhány volt a nagyobb volumenû
események közül, de idén lett 50 éves a mûvelõdési ház és 25 éves a Kösöntyû
Néptánccsoport. 

Úgy gondolom, hogy gazdagok vagyunk. 
Gazdagok vagyunk programokban és olyan mûvészekben, csoportokban, civil

szervezetekben, önkormányzati munkatársakban, magánemberekben, akiknek
fontos a település jelene, jövõje. 

A baráti kapcsolatok, egy házasság sem mûködhet sokáig közös élmények
nélkül. A település jövõje szempontjából a közös élmények megélése alapvetõ
fontosságú, ezért fõ célom az, hogy legyünk többször együtt jövõre is.

Legyünk büszkék egymásra, gyermekeinkre, magunkra és arra
is, amit együtt teszünk. Fontos, hogy senki ne legyen egyedül…
Társakat mindig találhatunk, ha szeretnénk. Egy kis kártyázásra,
pingpong meccsre, sétára, zenélgetésre, fõzésre, talán mindenre...

A mûvelõdési ház dolgozóinak, segítõinek nevében áldott,
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek és
nagyon boldog új évet!                                 Belicza András

Hírek a mûvházból
A 2013-as év utolsó hónapja még néhány igazán jó és színvonalasnak ígérkezõ
programot tartogat a lakitelekiek számára.

December 18-án délelõtt 10 órától Zeneiskolai Koncerten mutatják be tudá-
sukat az ifjú zeneiskolás növendékek és tanáraik.

December 21-én szombaton délután 4 órakor kezdõdik a Falukarácsony, sok-
sok fellépõvel, zenével tánccal, versekkel a karácsony jegyében. 

December 31-én a LÖSE Szilveszteri bált szervez. (A bállal kapcsolatban
Faragóné Anettet keressék majd, a mûvelõdési ház nem vesz részt a szervezésben.)

Az idei LÁTVÁNY DISZNÓVÁGÁST a szervezõk 2014. február 7-én a Gondozási
Központ báljának napján rendezik meg! Az elkészült disznóságokat a lakitelekiek
jelképes összeg ellenében a bálban vacsoraként fogyaszthatják el. A vacsorajegy így
belépést biztosít a bálra is!

Örömkoncert

December 7-én reggeltõl sürgött-forgott a lakiteleki és környékbeli zenészekbõl,
énekesekbõl álló csapat, akik az esti koncert utolsó próbájára érkeztek. Sokan voltunk!
A kívülállók számára talán kicsit furcsa is lehetett volna az, hogy több szereplõt a
megérkezésekor mutattam be a már jelen lévõknek… Meg kell jegyeznem itt, hogy a fris-
sen találkozott emberek sok esetben nem különbözõ dalokban, hanem egy dalon belül
dolgoztak este 6-tól úgy, mintha ezer éve egy színpadon muzsikálnának. Egy hónapos
egyeztetés, valamint másfél hétnyi intenzív zongorás próbaidõszak után az énekesek és
én már tudtuk, hogy mit szeretnénk a színpadon elõadni. A zenészekkel az utolsó nap
maradt arra, hogy gyakorlatba is átültessük az elképzeléseket. Kulisszatitok, de volt olyan
dal is, ami akkor született meg véglegesen, amikor a nézõk már bent ültek a teremben…

Nem tudom igazán kifejezni azt a jólesõ biztonságérzetet, amelyet a Tûzoltózenekar
és Szõke Ferenc karnagy úr beköszönése, Csonka Zoli, Bakó Árpi, Igonda Zoli, Vadas
Laci és Németh Csabi megérkezése okozott nekem. Én már tudtam azt, amit az éneke-
sek egy része nem. A zenével nem lesz probléma. A régi szereplõk pontosan tudták,
hogy amint megszólalnak a hangszerek, rögtön összeáll az a muzsika, amit elõtte het-
ekig csak zongorakíséret helyettesített. Az újak nagyon tartottak az élõ zenei kísérettõl,
nem tudták, hogy mit várhatnak azoktól az emberektõl, akiket az életükben sem láttak…

Mindenki, aki együtt dolgozott, hatalmas élményt vitt haza magával, az biztos. A
Tûzoltózenekar és a Hangover Gang zenekar közös produkciója egy kis stílus-fricskának
indult, de a délutáni utolsó próbán nyilvánvaló lett, hogy igazán jól szól a két banda
együtt. 

A gyerekek intenzív bevonása a lakiteleki könnyûzenei életbe egy olyan folyamat,
amely lassan termõre fordul. Szõke Ferenc a fúvós zenei oktatással, a kis zenészek
beillesztésével a Tûzoltózenekarba, Vadas Laci megtartó ereje a citeraoktatásban, együtt-
mûködése a néptáncosokkal példaértékû. Idén még két fiatalt csábítottam a színpadra,
Radics Bogát 11 évesen zongorán, Belicza Zsolt 9 évesen dobfelszerelésen mutatkozott
be. Nagyon jól érezték magukat velünk, de azt is látják már, hogy akár egy dal közös elját-
szása is milyen komoly mennyiségû próbát jelent. Egy ilyen koncert minden ifjú muzsikus-
nak olyan visszajelzés, hogy igenis próbálni kell, és a kitartó munka termõre fordul. 

Az igazi muzsikusok tisztelik a zenét, egymást, a közönséget. Õk ilyenek lesznek.
Az énekesek között sok olyan arc is felbukkant, akiket az elmúlt években nem láttak

a nézõk és sajnos volt néhány olyan énekesünk is, akik egyéb elfoglaltságra hivatkozva
nem tudtak fellépni nálunk az idei rendezvényen. 

Remélem, hogy minden kedves vendégünk legalább olyan jól érezte magát a kon-
certen, mint mi, akik a színpadon voltunk. Köszönettel tartozom Molnár Arnoldnak,
Radics Istvánnak és Riczu Tamásnak, akik az Adventi Udvar után áttelepültek hozzánk a
forralt boros üstökkel.

Köszönöm mindenkinek a segítséget, a fellépést, a közös muzsikálást, a barátságot! 
Az Örömkoncert leánysága és legénysége: Szekeresné Kati, Bártfai Anna, Dávid

Orsolya, Faragó Anett, Fehér István, Gárgyán Ildikó, Sallai András, Szilágyi Marika, Veréb
József, a Mentális Majális, a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület Fúvószenekara,
Nánási Lívia, Dr. Fazekas István, Csonka Zoltán, Igonda Zoltán, Bakó Árpád, Németh
Csaba, Vadas László, Radics Bogát, Belicza Zsolt

A mûvelõdési ház csapata, akik sokat segítettek a megvalósításban: Hajagosné Anett,
Kökény Imre, Igarova Angéla, Patai Ibolya, Szabados Zoltán.

Végül, de nem utolsó sorban jegyzem meg, hogy a bevételt idén is a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek megsegítésére fordítjuk tartós élelmiszercsomagok for-
májában. Belicza András

Kedves Olvasók!

A Lakiteleki Újság
változatlanul,  évek óta
VÁLTOZATLAN ÁRON

elõfizethetõ!!!

HELYIEKNEK: 1.500.- Ft
BELFÖLDI POSTÁZANDÓ KÜLDEMÉNYNEK: 3.500.- Ft
KÜLFÖLDRE: 5.000.- Ft

Befizetési helye: Fotóbolt (Kossuth u. 15.). 
Átutalás: Lakiteleki Takarékszövetkezet; 

52000018-14103333 (Agyagvirág Bt.). 

Laki te lek be l terü le tén  házhoz v isszük !

A lap ára  változatlanul 120.- Ft marad.

Lakiteleki
Újság

A
ek rendszer-
gazda felada-
tait ellátó
MAGNA Bt.
ezúton értesíti
a tisztelt lakos-
ságot, hogy
november 1-től
beindította la-
k o s s Æ g i
gyorsszer-
viz szolgÆl-
tatÆsÆt. En-
nek keretében
vállaljuk min-
d e n n e m ű ,

A ek
rendszergazda
feladatait ellátó
MAGNA Bt.
ezúton értesíti a
tisztelt lakossá-
got, hogy novem-
ber 1-től beindí-
totta lakossÆgi
gyorsszerviz
szolgÆltatÆ-
sÆt. Ennek kere-
tében vállaljuk
m i n d e n n e m ű ,
helyben elhárítha-
tó szÆmítÆs -

Vargáné Darabos Márti 17 évet dolgozott a mûvházban a
kultúráért. Az õ emlékeit a 13. oldalon olvashatják.
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A Polgárõrség Lakitelek hírei
December hónap során az alaptevékenységünket jelentõ járõrözõ (gépkocsi-

val, gyalogosan, kerékpárral és lóval), jelzõ szolgálatunkat végeztük. Az új óvoda
ünnepélyes átadására érkezõ gépjármûvek rendezett és biztonságos parkolásá-
nak segítésére kérte az önkormányzat segítségünket. Id. Salánki Imre és Molnár
Margit polgárõrtársunk vállalta ennek a feladatnak a lebonyolítását. Ezúton
köszönömönkéntes, áldozatos munkátokat!

Továbbra is nagyon sok kerékpáros közlekedik kivilágítatlanul, saját és
mások testi épségét, életét veszélyeztetve! A korai sötétedésre tekintettel ismétel-
ten kérünk minden kerékpárost, hogy kerékpárját szerelje fel az elõírásoknak
megfelelõ világítással, fényvisszaverõ prizmákkal. 

A fûtési szezon beköszöntével az illegális fakitermelés is megjelent a kül-
területeken. A (lovas)polgárõrség a rendõrséggel együttmûködve fokozott figyel-
met fordít ennek a jelenségnek a visszaszorítására.

Kérünk minden lakiteleki lakost, hogy a téli hideg beköszöntével figyeljen szom-
szédjaira, segítségre szoruló ismerõseire, lehetõsége szerint segítse a rászo-
rulókat vagy jelezze az önkormányzat, a polgárõrség felé ki szorult segítségre.

A karácsonyi bevásárlások során kérjük, hogy ügyeljenek értékeikre, hogy ne
váljanak bûncselekmény áldozatává.

A szilveszteri tûzijátékok használata során
tartsanak be minden biztonsági és vonatkozó jog-
szabályt. PETÁRDÁT MAGYARORSZÁGON
TILOS HASZNÁLNI!

Ezúton szeretnék minden kedves pol-
gárõrtársamnak, minden tisztelt lakiteleki
lakosnak, minden olvasónak BÉKÉS
KARÁCSONYT és BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT
kívánni!

Tisztelettel:                     Madari Róbert elnök

Kedves Munkatársak!
Elérkeztünk egy újabb esztendõ végére.

Köszönöm Nektek, hogy a Lakiteleki Új-
ság létét szívügyeteknek tekintitek; hogy
önzetlenül dolgoztok a lapért. 

Együttgondolkodtunk ebben az esz-
tendõben is; áldásos munkánknak kö-
szönhetõen a 25. évfolyamot is sikeresnek tekinthetjük. A segítsé-
getekkel lett teljes, sokszínû az újságunk.

Egész éves, áldásos  munkátokat köszönöm, és máris kérlek Tite-
ket, segítsetek a következõ esztendõben is idõtök, erõtök szerint! 

Ha többen, több szólamban szólunk az olvasókhoz, mondandónk
színesebb, teljesebb, sokrétûbb lesz... Mindannyian  azért tevékenyke-
dünk, hogy az Olvasók a kezükbe vehessék Lakitelek lapját hónapról
hónapra. Áldásos munkátokra  a jövõben is számítok. Köszönöm!

Most is fohászkodom a Mindenhatóhoz, hogy  adjon elegendõ
erõt, egészséget, kitartást a munkánkhoz. A tulajdonosnak azért, hogy
elõ tudja teremteni a megjelenéshez szükséges anyagi keretet.

Áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyt; reményteljes,
eredményes új esztendõt kívánok Mindnyájatoknak: Czinege Edit

Angyalok a Mákvirág Galériában!
Lakitelek azon szerencsés helyek közé tartozik, ahol van magán

galéria (több is). A Mákvirág Galériában nemcsak az élõ alkotók
mûveit mutatják be a vendégeknek, s  dédelgetik a lekeiket, hanem
az elhunyt mûvészekkel, lakiteleki „nagyságokkal“ is foglalkoznak. A
tulajdonos – Lendvainé dr. Erki Mária – dr. Kiss Ágostonnak, a
községünk néhai körorvosának már emlékszobát nyitott ebben az
épületben. Most, december 11-én a közelmúltban elhunyt fiatal
képzõmûvészünk, tanárunk nevét adta egy másik teremnek. 

A „Gyöngyösi Gyöngyi terem“ máris zsúfolásig megtelt az avatás
estéjén, ahova Marika „közénk hívta“ Gyöngyit is, s együtt hallgat-
tuk az emlékezés hangjait, a lágy zenei szólamait. A meghatódottság
olykor könnyeket csalt a szemekbe, s jó érzés remegtette a lelkeket. 

Több mint egy hónapja hirdette meg Marika az I. Gyöngyösi
Gyöngyi Képzõ-, és Iparmûvészeti Versenyt, melynek díjátadó
ünnepsége  is ez alkalommal volt. Sok izgatott, ügyes kezû gyermek
vehettte át a díját az ANGYAL témában készített alkotó-
munkájáért. 

Mint mindig, most is jó volt lakitelekinek lenni! Felemelõ volt a
Mákvirág Galériának a vendége lenni! Jó volt a szemekbe kapasz-
kodni, s a szárnysuhogásokat hallani! Mert ezen az estén sok angyal
járt ebben az épületben, s ünnepelt velünk! Jó volt látni, hogy van-
nak mûvészpalánták! „Gyöngyi, látod, hogy van folytatás!“

Köszöne t  mindannyiunk nev éb en !  
Áldo t t ,  b éké s  karác s ony t  az  ANGYALOK kör éb en !

Czinege Edit

Áldott, békés karácsonyi ünnepet; 
sikerekben gazdag boldog 

új esztendõt kívánunk a településünk
minden lakójának!

a helyi képviselõ-testület 
és a bizottságok tagja

A körforgalom-
hoz érkezve abban
csak jobbra lehet
t o v á b b h a l a d n i ,

(ezért irányjelzõt sem kell használni), abból csak
jobbra szabad kihajtani (ekkor viszont kötelezõ a
jobbra kihajtási irányunkat jelezni!)

A kilépésnél a kerékpárosoknak is kötelezõ
jelezniük az irányváltási szándékukat karjelzéssel.

A már a körforgalomban
közlekedõknek mindig elsõbb-
sége van, mielõtt behaladunk a
körforgalomba, meg kell várni,
míg õ/k elhalad/nak!
A körforgalomban megfordulni

és tolatni, valamint megállni,
várakozni tilos!
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Tigyi Istvánné

intézményvezetõ

A Gondozási Központ életébõl pillanatképek - 2013.

Kedves Olvasó. Közeledik az évvége. Visszagondolunk a
megélt örömteli és fájdalmas pillanatainkra. Emlékezünk
azokra akik már nincsenek velünk, akiknek az életében a
2013 -as év az utolsó megélt pillanatokat hozta el.
Pillanatképeinket megosztjuk Önökkel: 

Hozzátartozói Találkozó

Megemelték,
feltörték a
betont, a
kerítést,

veszélyez-
tették az

intézményt. 
Ki kellett vágni

a gyönyörû
fáinkat. 

Mikulás járt az intézményben. A csomag mellé mindenki
kapott virgácsot is - nemcsak az intézményben ellátottak,
hanem a területen élõk is részesültek a Mikulás
ajándékából.

Emlékeztünk – gyertyát gyújtottunk. Kegyeleti
Emléknap az intézményben.

Szociális
Munka
napját
ünne-
peltük.

Síremléket állíttat-
tunk és hálával és
kegyelettel
emlékezünk
Magyari Zoltánra.

Tartottunk egy jótékonysági bálat, a Gondozási
Központ javára, nõnapot, anyáknapját ünne-
peltünk. Építkeztünk.

Egy évünk dióhéjban.

Köszönjük hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy
vigyáztak magukra az egészségükre - köszönjük azt,
hogy együtt élhettük meg ezt az évet. Szokták vicce-
sen mondani: „Jövõre veled ugyanitt"
Mi azt mondanánk érjük meg békében, örömben és
egészségben a 2014-es évet Önökkel együtt.
Szeretettel öleljük Önt Kedves Olvasó - Lakóink, ellá-
tottjaink és dolgozóink nevében.

Boldog Újévet kívánunk.
Végtelen hálával köszönjük meg a figyelmét, támogatását,
lakóink, ellátottjaink felé irányított tiszteletét és szeretetét:
Bodor Csillának, Bende Józsefnénak, Madari Andornak,
Varga Lajosnénak, Németh Jánosnénak, Nagy
Mihálynénak, Emma Riegernek, Kökényné Babinak,
Kormányos Zoltánnénak, Szabó Jánosnénak, Csomósné
Kiss Dórának és párjának. 

A Lakiteleki Újság és a Humán
Bizottság minden dolgozónak
köszöni az áldozatos és áldásos
munkát, a továbbiakhoz sok erõt,
kitartást és egészséget kíván. 

Á l d o t t   k a r á c s o n y t
Mindnyájuknak!

ÜNNEPI AKCIÓK!

2012. december 23-én hétfõn
DIÓS-MÁKOS HAJTOTT

120.- Ft/szelet, 1500.- Ft/szál

2012. december 23-én hétfõn
TÖLTÖTT KÁPOSZTA

650.- Ft/adag
2012. december 31-én kedden

SERTÉS KOCSONYA
350.- Ft/tányér

Megrendeléseiket az akció
idõpontja elõtti napon 

13 óráig várjuk!

SÜLTESTÁLRA ELÕJEGYZÉST
FOLYAMATOSAN FELVESZÜNK!

(MEGRENDELÉS MINIMUM 3
NAPPAL ELÕBB)

MINDENKINEK BÉKÉS BOLDOG
ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK A

KONYHA DOLGOZÓI!

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 104.
Tel. / Fax: 76/449-001

http://lakikonyha.wordpress.com/
lakikonyha@lakitelek.hu
Mobil tel.:0630/414 0089

„Aki egyszer...“

Aki  egyszer  magyar t  bántot t ,
Megütöt t ,  vagy megalázot t ,

Asszonyt ,  leányt
Meggyalázot t ,

Súj tsa azt  az örök átok!

Ne le l je  he lyét  soha
A v i lágban,

Ne lásson szépet  soha
A v i rágban.

Ne le l je  he lyét  
Soha a fö ldön,

Saját  le lke
Legyen a bör tön.

Ne tud jon í rn i,
Ne tud jon járn i,

Ne tud jon a ludni,
Ne tud jon há ln i,

Csak tud ja  bûnéér t
Büntetését  várn i!

Dr. Keresztes Károly

Minél többet gondolkodom rajta,
annál inkább érzem, 
hogy semmi sincs, 

amiben több mûvészet lenne, 
mint szeretni az embereket!

V i n c e n t  V a n  G o g h



Kedves Olvasóink!

November 22-én a Kiskunfélegyházi
Városi Televízió forgatócsoportját láttuk vendégül
iskolánkban, akik az iskolazöldítési pályázat ered-
ményeirõl beszélgettek diákjainkkal. Felvételeket készítet-
tek a 6. b osztály osztályfõnöki óráján, kíváncsiak voltak
minden már elvégzett vagy folyamatban lévõ
tevékenységünkre. A riportot a megye televíziós hálózata
decemberben tûzi mûsorra, de elérhetõ lesz a félegyházi
Tv honlapján is. 

Szülõi Közösségünk hagyományos Erzsébet-Katalin
báli forgatagát november 23-án tartottuk iskolánk tor-
natermében, mely gyönyörûen feldíszített bálteremmé
változott erre az estére. A vidám mûsorról mazsorett cso-
portjaink, iskolánk jelenlegi és egykori diákjai gondoskod-
tak. A kiváló vacsorát a LAKI KONYHA szakácsai
készítették. Tizenegy óra tájban az SZMK ifjú anyukáinak
remek táncát köszönte meg vastapssal a hálás közönség.
Szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik
Dakóné Harkai Csilla vezetésével emlékezetessé vará-
zsolták ezt a bált is! Azok segítségét, akik a termet
díszítették, az asztalokat szállították, akik terítettek, sütöt-
tek, fõzetek, felszolgáltak, a gyermekek mûsorát betaní-
tották, a tombolatárgyakat felajánlották, a büfét mûködtet-
ték, a rendre ügyeltek, takarítottak, mosogattak. Nagyon
szép hétvége volt!

November végén rendeztük meg iskolánkban az
„Anyanyelvi hét“ rendezvénysorozatát. A szóbeli
versenyeken a következõ eredmények születtek:

Alsó tagozaton: Szépolvasó verseny

2. osztály
I.    Sütõ Lilla 2. a és  Olar Alexander 2. a
II.   Bátor Béla 2. b
III.  Gödény Kata Nyárlõrinc      
Különdíj: Barta Panna 2.b

3. osztály
I.   Seres Ágoston 3. a
II . Gyenes Fanni 3. b
III.  Belicza Panna 3. a     
Különdíjasok: Bódi Réka 3. c, 
Vincze Szilvia 3. b

4. osztály
I.   Kovács Ivett 4. c
II.  Nagy Ramóna 4. a
III. Faragó Martin 4. c  
Különdíjasok: Anka Benedek 4. b, 
Klingert Georgina 4. c, Rádi Dominika 4. c

Mesemondó verseny
1 .osztály

I.  Varga Réka 1. c 
II.  Erki Virág 1. a
III.  Tóth Zsombor 1. b
Különdíj: Asztalos Ádám 1. a

2.osztály
I.   Tálas Regõ Áron 2. b
II.  Sütõ Lilla 2.a
III.  Csíkos Zita 2.b
Különdíj: Olar Alexander 2.a, Szabó Csenge 

3. osztály
I.    Seres Ágoston 3. a
II.   Erdõs Jázmin 3. c
III.  Gyenes Fanni 3. b
Különdíj: Csikós Nóra 3. a

4. osztály
I.    Dobecz Andor 4. c  
II.   Nagy Ramóna 4. a
III.   Anka Benedek 4. b
Különdíj: Rádi Dominika 4. c

Felsõ tagozaton: Szépolvasó verseny

5. osztály
I.     Madari Lili 5. a
II.    Kissebestyén Petra 5. b
III.   Heinrich Blanka 5. a

Simonyi Péter Pál 5. b

6. osztály
I.    Simoni Martina 6. a
II.    Németh Dorka 6. b
III.   Németh Anna Bernadett 6. b
Különdíj: Csíkos Anna 6. b

Kun Enikõ Andrea

7. osztály
I.   Dakó Bianka 7. a
II.  Faragó Evelin 7. a
III.  Nagy Kata 7. b
IV.  Barkóczi Viktória 7 .b

8. osztály
I.    Csíkos Tamás 8. a
II.   Szabó Réka 8. a
III.   Tombácz Adél 8. b, Szûcs Bettina 8. b
Különdíj: Dabis  Brigitta 8. b
Dicséretben részesült: Varga Gergõ 8. c

Mesemondó verseny 

5. osztály
I.  Czombos Gergely László 5. a
II.  Riczu Regina 5. a
III.  Kiss Csaba 5. b
Különdíj: Dudás Tamás 5. a

Versmondó verseny 

6. osztály
I.    Nagy Zsuzsanna Lilla 6. a
II.   Pataky Noémi 6. a
III.   Bódor Borbála 6. b
Különdíj: Csíkos Anna 6. b

7. osztály
I.    Horváth Letícia 7. a
II.   Papp Kincsõ 7. a
III.   Dakó Bianka 7. a
IV.   Rozsnyói Réka 7. b

8. osztály
I.     Csíkos Tamás 8. b
II.    Nagy Mihály 8. a
III.   Tombácz Adél 8. b
IV.   Szabó Dávid 8. b

Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítõ tanáraiknak!

November 26-án a Földmûvelési és Vidékfejlesztési
Minisztérium Lakiteleken és nyárlõrinci tagin-
tézményünkben is ellenõrizte az Iskolatej program végre-
hajtását. A Bács-Kiskun megyei és az országos központ-
ból érkezõ négy ellenõr a naplók, szerzõdések, dokumen-
tumok alapján vizsgálódott, megtekintették a tejosztást,
az osztálytermekben pedig felvételeket készítettek a tejet
fogyasztó gyermekektõl. Örömünkre a látottakkal
elégedetten távoztak intézményünkbõl.

December elsõ hetében a COMENIUS program
keretében diákjaink és pedagógusaink kis csoportja
Hollandiában tett látogatást. Részletes beszámolójukat az
útról következõ lapszámunkban olvashatják.

December 6-án iskolánk minden osztályába
megérkezett a Mikulás. Ajándékokat osztott a gyer-
mekeknek, a felsõsök pedig délután Mikulás-buliban tán-
colhattak, vigadhattak. 

December 7-én immár ötödik alkalommal nyitott ki az
ADVENTI UDVAR. A viharos szél miatt a helyszín idén
iskolánk tornaterme volt. Az osztályok tengernyi ötlettel,
jókedvvel készültek erre a napra. Az asztalokon szebbnél
szebb adventi és karácsonyi díszek, ajándékok sorakoz-
tak. Kedves mûsorokban gyönyörködhettünk, az udvaron,
a metszõ hidegben forralt borral, teával, forró csokival,
frissen sült gesztenyével várták a vendégeket. Köszönjük
szépen minden szülõ, kolléga, és minden iskolásunk
munkáját! A bevételt az iskolai alapítvány javára fordítjuk

Iskolánk diákjai Szelesné Kása Ilona vezetésével
valósítják meg a „Színes kert“ mintaprojektet. A
legszebb növényi-festõleves levélrátétes hímeseikkel
novemberében neveztek be a X. Dél-alföldi Regionális
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázatra.
Pályamûvüket Ezüstoklevéllel díjazták. A díjat december
8-án vették át Békéscsabán. Gratulálunk, és további sik-
eres munkát kívánunk nekik!

Mindenkit szeretettel várunk zeneiskolásaink kará-
csonyi koncertjére december 17-én, szerdán 10 órára
a mûvelõdési házba! A próbákon szerzett tapasztalatok
alapján nagyon színvonalas, szép mûsorra számíthatunk.
Gyönyörködjünk együtt benne!

A karácsonyi  szünet  után vízkereszt
napján,  január 6-án jövünk újra iskolába.  

A tanítást  „B“ héttel  kezdjük.

Kedves Lakitelekiek, Kedves Olvasóink!

Az esztendõ végéhez közeledve
tisztelettel köszönjük azt az anya-
giakban, szellemi, vagy fizikai
munkában nyújtott támogatást,
amellyel iskolánkat segítették.
Köszönjük a jó szót, a jó ötleteket,
hogy meghallgattak minket, hogy

adtak a szavunkra. Mindannyiuknak áldott kará-
csonyt, nagyon boldog új esztendõt kívánunk!

ISKOLAI HÍREK
– szerkeszti: Olajos István igazgató
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Karácsonyi megkísértésünk
„Ez a kicsi gyermek, aki most édesanyja tejét issza, a mindeneket

tápláló, teremtõ Isten, hogy ez, aki most pólyákba van kötözve, a minden-
ség erõit tartja össze, hogy ez a kicsi újszülött, aki belépett az idõbe, az
Örökkévaló, aki jászolban fekszik, a mindenen túl levõ Végtelen, aki most
sír a hideg miatt, õ vigasztal meg mindeneket, hogy ez a csöppnyi ember:
végtelen fönségû Isten.

Ez a megfontolás a karácsony lényege, és mindaz az elhatározás, ami
ebbõl következik.“

A misztérium hosszas és minket alakító szemlélésétõl ösztönösen (és öntudat-
lanul) menekülünk egyéb teendõkbe, becsapva magunkat, hogy nincs idõnk arra, aki
az örökkévalóságból belépett a mi idõnkbe, hogy velünk legyen (Emmánuel lesz az õ
neve, ami azt jelenti: „Velünk az Isten”).

Ez a karácsonyi kísértés, mert arról van szó: ne arra figyeljünk, aki érettünk
emberré lett, hanem valami másra. Egyébként ez minden bûn közös gyökere:
elfordítjuk arcunkat Istentõl.

A kísértés (Isten ne adja, a bukás), mint mindig, három szinten kerülget bennün-
ket.

A testi szinten: a takarításban, a bevásárlásban, a betlehemi jászol felállításában
és a pásztorjáték betanításában stb. Fárasszuk ki magunkat úgy, hogy egy épkézláb
gondolatunk se legyen, és az evangéliumokon való elmélkedésre ne maradjon idõnk.
Van ennek durvább formája is, amely inkább a hitetlen világot sújtja: evés-ivás és
tobzódás, vagyis karácsonyi szilveszterezés és farsangolás, ahogy minden ünnep
lassan nem egyéb, mint szilveszterezés és farsangolás.

Szakítanunk kell idõt Jézusra. Elmélkedésre az evangéliumokról. Ez a „szakítani”
ige erõszakosságot fejez ki. Errõl van szó… Az ószövetségi ember így kiáltott:

„Bárcsak szétszakítanád az egeket!" – és Isten szétszakította értünk az egeket,
és leszállt.

A második kísértés pszichológiai. Karácsonyi érzelmek kellenek szinte min-
den áron, még karácsony igazsága nélkül is… Talmi csillogás, akármilyen
zenével – mert karácsony a „szeretet ünnepe“. Nem igaz! Nyisd ki a mise-
könyvet! Nézzed húsz évszázad összes karácsonyának liturgiáját, hol találod
címként: „a szeretet ünnepe“. Ehelyett: „Urunk születése“, „a mi Urunk Jézus
Krisztus test szerinti születése“. 

Jól esne neked, ha a születésnapodra összegyûlt rokonság a „szeretetet” úgy
általában ünnepelné, és senki észre se venne téged? Az ilyen ünneplés melyik
szeretet ünnepe lenne? Az összegyûltek önszeretetéé, mely alapvetõen
egyetlen nagy szeretetlenség a megszületett iránt. Persze a karácsonyi
kísértések és elbukások alapvetõen egész évi kísértések és elbukások szim-
bólumai. Van olyan keresztény hívõ, aki azt mondja: hagyjuk a dogmákat
(igazságokat), olyan mindegy, hogy ki hogyan érti Jézus Krisztus ontológiai (lét-
beli) valóságát: csak a szeretet számít. Ez annak a Krisztusnak arcul köpése,
és be nem fogadása, („övéi õt be nem fogadták“), aki egyszer így szólt: „Én
vagyok az Igazság”, meg azt is mondotta: „Az igazság megszabadít (szabaddá
tesz) titeket”. Ha Jézus Krisztus nem valóságos Isten és valóságos ember: ha
nem az, akirõl a karácsonyi délelõtti ünnepi szentmisében énekelt János-proló-
gus és a niceai-konstantinápolyi zsinat mondja, hogy „Kezdetben volt az Ige. Az
Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Õ volt kezdetben Istennél. Minden õáltala
lett és nélküle semmi sem lett, mai lett. Benne élet volt, és ez az élet volt az
emberek világossága… és (ez) az Ige testté lõn, és miköztünk lakozék. Mi lát-
tuk az õ dicsõségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsõsége…” – ha Jézus
Krisztus nem ez, akkor engem õ nem érdekel. Sõt! Mivé tette magát és mi lett
annak a következménye: húsz évszázad alatt negyvenmillió keresztény vér-
tanú? Így istenemberségében lett a szeretet kinyilatkoztatója, és a Szentlélek
közlésével az igazi szeretet megadója és garantálója. Karácsony csak ebben az
értelemben a szeretet ünnepe.

Mindebbõl következik, hogy ez az ünnep (mivel egy igazság, egy tény, egy
valóság) elsõsorban az értelmünkhöz szól és az akaratunkhoz.

A harmadik és legsúlyosabb kísértés, értelmi természetû, és abban áll,
hogy ne gondoljunk bele értelmünk minden erejével ebbe az üdvözítõ titokba.

Karácsony elsõ nagy ünneplõi, például Nagy Szent Leó pápa figyelmeztet:
fontold meg, ó keresztény lélek! Vagyis gondolj bele. Értelmed minden erejével
ereszkedj bele a fönséges és édességes, félelmetes és szívet melengetõ
ténybe, hogy ez a kicsi gyermek, aki most édesanyja tejét issza, a mindeneket
tápláló, teremtõ Isten, hogy ez, aki most pólyákba van kötözve, a mindenség
erõit tartja össze, hogy ez a kicsi újszülött, aki belépett az idõbe, az Örökkévaló,
aki jászolban fekszik, a mindenen túl levõ Végtelen, aki most sír a hideg miatt,
õ vigasztal meg mindeneket, hogy ez a csöppnyi ember: végtelen fönségû Isten.

Ez a megfontolás a karácsony lényege és mindaz az elhatározás, ami ebbõl
következik. A szent liturgia, vagyis a karácsonyi szentmisék tényleges szövegei
(a valódi bevonulási és áldozási énekek, amelyek, amelyek az Éneklõ Egyház
címû könyvben vannak) és a szent zsolozsma himnuszai nem állnak meg a
felületnél, hanem a misztériumok örvénylésébe vetnek bele. Az elsõ vecsernye
elsõ himnusza, mielõtt Krisztus földi születését ünnepelné, elõbb azt ünnepli,
amibõl ez a földi születés forrásozhat: örök születését az Atyától, mielõtt a világ
lett: ünnepli szent keresztjén kiontott vérét, melynek áldott hullámai megmostak
bennünket és Isten gyermekévé tettek.

Legyen idõnk e nagy téli csöndességben órákon át szemlélni hittõl megvilá-
gosodott emberi értelmünkkel a meg nem határozható, de minket egyre jobban
meghatározó titkot: Jézus Krisztust, aki valóságos Isten és valóságos ember:
istenségében egylényegû az Atyával, emberségében egylényegû velünk.

Csak ebben a velünk egylényegûvé vált Istenben lehet úgy megbízni, hogy
haláltusánk verejtékezésében sem esünk kétségbe, hanem, mint Szent István,
az elsõ vértanú, nyitva látván az eget, felkiálthatunk bizalommal: „Uram Jézus,
vedd magadhoz lelkemet!” Barsi Balázs (forrás: Új Ember 2000 december)

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

„Úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy, aki Benne hisz el ne vesszen, 
hanem örökké éljen“. (Jn.3.16). 
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Dec. 24-én, kedden 16 órakor
a gyermekek  pásztorjátéka.
Ugyanezen a napon éjféli mise.

Dec. 25 szerdán: Krisztus születése 
reggel  8 és este 6 óra.

Dec. 26.  csüt.: Szent István elsõ vértanú
reggel 8 óra.

Dec. 29. vas.: Szent Család vasárnapja
reggel 8 és este 6 óra.

A reggeli szentmisén a jubiláló 
házasok megáldása.

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

Január 1. szerda: újév, Szûz Mária
Isten anyja
reggel 8 és este 6 óra.

Január 6. hétfõ: Vízkereszt, 
Urunk megjelenése:
reggel 8 és este 6 óra.

Az ünnepi szentmisék rendje:

„Légy üdvözölve szent karácsony,
Mely földre hoztad az eget!
Ím elmúlik a bûnnek éje,
Mert te az üdvöt hirdeted!“

(Régi népi ének)

A Lakiteleki Jézus Szíve
Plébániai Közösség 

áldott karácsonyt kíván
Lakitelek minden polgárának! 
Ezúton is hívunk mindenkit 

templomunkba, 
Jézus születésének 

megünneplésére.



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

„És bölcsõd, szállásod leszek: Jövel hát, tölts el engemet Magaddal: nagy örömmel!“ (329.dics.5.v.)
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KRISZTUS A REMÉNY

„Mert te vagy az én reménységem, 
ó Uram, Istenem“! (Zsolt 71,5) 

A zsoltáros bizonyságtevõ vallomása ma különösen is
aktuális. A mindennapok  megélhetési gondjai,  idegõrlõ
feszültségei,  fájdalmas eseményei a kilátástalanság
sötét fátyolát borítja lelkünkre.  Noha örvendezünk, hogy
„született nekünk a Megváltó“,  félelmeinkbõl mégsem
tudunk szabadulni.  A gonosz a karácsonyunkat is igyek-
szik beárnyékolni. 

A zsoltáros azonban tudván tudja,  hogy az Istenben
bízó, benne kapaszkodó léleknek van szabadulása  a
„gonosznak kezébõl, a hamisnak és kegyetlennek
markából“ (4.v.)  

Mi  pedig már sokkal inkább tudjuk, hogy  Jézus
Krisztus által van szabadulásunk a legnagyobb mélység-
bõl, a félelmek gödrébõl,  a csüggedés mocsarából.
Krisztus a mi reménységünk! Krisztus a jövõ!

Karácsony titka:  Jézus Krisztus nélkül minden hiába,
csak Vele, Benne és Általa van remény, esély a megvál-
tozásra, megújulásra, félelemmentes, békességben és
szeretetben kiteljesedõ életre.

Kapaszkodjunk hittel mindnyájan a reménység biztos
horgonyába, a mi Urunk Jézus Krisztusba, és megtar-
tatunk az örök életre. Ámen. 

„Krisztus én életemnek Te vagy reménysége,
Szegény bûnös lelkemnek örök üdvössége.“

(416.dicséret 1.v).

A karácsony, és ami utána van...
Text: Máté 2,16-18

Nyirkos ködön átszivárgó bátortalan napsütéssel
köszöntött reánk a december. A kovácsszén füstjének
jellegzetes illatát viszi magával, s tölti be már nem csak
az udvarunkat. A gyors-vágó fémkorong sikítása és a
kovácsüllõn ritmikusan zengõ kalapácsütések zaja tölti
meg a Tulipán utcát és adja tudtunkra, hogy itthon van
a szomszéd fiú. Frissen szerzett kovács szakmabeli
tudásával és nagy szorgalommal japán kardot (másola-
tot) kovácsol. Bizonyára karácsonyi ajándék lesz
valakinek.

Feje tetejére állt ez a világ. Én a békesség fejedelme
születésének köztéren való megjelenítésére készülök, a
szemközti házban pedig kardot kovácsolnak (Joel 3,10).
Ritmikus kalapácsütések sorjázása után a vasat, a
leendõ kardot, az ifjú mester hol vízbe, hol fáradt olajba
hûti le, majd visszadugja a vasat a tûzbe, és minden
kezdõdik elõröl. Edzi a pengét.

A pásztorok és bölcsek tisztelgõ látogatása után az
élet visszazökkenne a megszokott medrébe, de az
Angyal egyértelmû és félreérthetetlen üzenete
kizökkenti a történet résztvevõit és késõi olvasóit.
„Fogd a gyermeket és annak anyját és fuss…“. Az idill-
nek vége. Az Atya a saját Fiát sem kíméli a hétköznapi
valóságtól, a rászedett, lóvá tett király bosszújától. A
hatalom megtartásáért folyó könyörtelen harc brutális
gyermekgyilkosságba torkollik. Az ügy, amiért Jézus
megszületett, közénk jött, most mártírokat követel, s
betlehemi gyermekek vérével íródik a keresztyén egy-
ház történelmének elsõ lapja.

Nem szívesen választjuk és csatoljuk ezeket az Igéket
az ünnepi történethez. Sokan nem is tudják, hogy e
betlehemi gyermekgyilkosság is része a karácsonyi
történetnek. Nem beszélünk róla, mert elrontja kedé-
lyünket, s az andalító mézeskalács illatú dallamokba
horrorisztikus gyermeksikolyokat, hátborzongató
jeleneteket nem akarunk sem látni, sem hallani. 

A szülõk, a gyermek Jézussal Egyiptomba menekül-
nek. Miért éppen oda? – kérdezné a karácsonyi
történetet bulvár szinten ismerõ felületes olvasó. Igaz is,
inkább elgondolkodtató, hogy a Békesség Fejedelme,
akinek a vállán nyugszik majd egy világméretû
uralkodás minden fortélya, terhe, hogy s hogy nem
menekülni kénytelen egy országnak nem mondható
lóvá tett kiskirály haragja elõl. Jutnak-e ezek a történet-
foszlányok eszünkbe akkor is, amikor azt az éneket
énekeljük, hogy Erõs vár a mi Istenünk, Kérded, hogy ki
az, Jézus Krisztus az.

Karácsonyi ünnepek elmúltával nem szabad, hogy
elhatalmasodjon bennünk a megelégedettségnek álmo-
sító érzése és annak nyugtázása, hogy jó volt az ünnep.
Majd felállva a terített asztaltól, nagy és mély léleg-
zetvétellel átzsilipeljük magunkat a következõ eszten-
dõbe s kezdjük életünket ott, ahol abbamaradt: a hata-
lomért való küzdelem szövevényes labirintusába,
versenyben az idõvel, harag és bosszú elõl, a puszta
létünket, egzisztenciánkat mentve menekülünk idegen
honba.

Ez a történet pedig azért íródott meg, hogy ilyen és
ehhez hasonló helyzetekben, esetekben sem szabad
elfelejtenünk a karácsony egyik szép Igéjét:
„Immánuel… velünk az Isten“. (Máté 1:23) Velünk van
élet és halál mezsgyéjén. Velünk van, mikor vesztesnek
látszunk, velünk van meneküléseinkben, gyermekeink
menekítésében. Errõl beszél Máté az evangéliuma ele-
jén, s ezzel bíztat és vígasztal bennünket maga Jézus a
Máté evangéliuma végén „… Én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig…“ (Máté 28,20)

Gönczõ Sándor 

ny. református lelkész

ISTENTISZTELETEK ÉVVÉGI RENDJE:

2013. december 20. péntek
10-kor Karácsonyi istentisztelet 

az Idõsek Otthonában, Lakiteleken
14,30-kor Karácsonyi istentisztelet
a Tavirózsa Id.Otthonában, Tiszaalpáron

2013. december 21. Bûnbánati úrv.elõkészítõ
16 órakor Nyárlõrincen
17 órakor Lakiteleken

2013. december 22. ÁDVENT IV. vasárnapja
9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2013. december 24.  SZENTESTE
15-kor Gyermekkarácsony Nyárlõrincen
17-kor Gyermekkarácsony Lakiteleken

2013. december 25-26. KARÁCSONY, KRISZTUS URUNK
 SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE /úrvacsoraosztás/

9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen
15 órakor Tiszaalpáron (I.napján)

2013. december 29.  Az év utolsó vasárnapja
9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2013. december 31. ÉVVÉGI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
15 órakor Nyárlõrincen
17 órakor Lakiteleken

2014. január 1. ÚJÉVI ISTENTISZTELET úrvacsorával
9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

ISTENTISZTELETEINKRE SZERETETTEL HÍVJUK
ÉS VÁRJUK TESTVÉREINKET!

Isten kegyelme, Jézus Krisztus szeretete,
a Szentlélek közössége legyen velünk

bõséges áldásával az új esztendõben is.

BB Í Z Z U K

ÚÚ J R A

ÉÉ L E T Ü N K E T

KK R I S Z T U S R A  !

Boldog új esztendõt! 
Jaj, bizony az kéne
igazi boldogság 
és igazi béke.
Szívgyógyító öröm 
áldott menedéke,
hogy ne fakulna meg 
ama Csillag fénye,

mely a békét hozó 
Gyermek fölött fénylett
és az egész földön 
a végsõ remény lett.

Az egyetlen örök, 
embert mentõ remény,
egyedül csak ebben, 
másban nem hiszek én.

Békés új esztendõ 
óh, de nagyon kéne!
hogy a szívünkben is  
az Õ békessége
uralkodna immár 
és az a szeretet,
amit Õ óhajtott: 
hogy egyek legyetek…

AZ Õ BÉKESSÉGE
(Nádudvari Nagy János)



GLO
RIA VICTIS

EM I G R Á C I Ó
A H A Z Á É RT

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

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049

LAKITELEKI    ÚJSÁG10 december

Népfõiskola -Fejlesztés

Immáron a második kút is megfúrásra
került a Népfõiskolán.

Értesítjük  kedves vendégeinket,
hogy az uszodauszoda

2013. december 16-tól 
2014. január végéig 

ZÁRVA tart.

Esszépályázat
a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 

75. évfordulója alkalmából
egyetemi-fõiskolai hallgatók számára

A Lakitelek Népfõiskola pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élõ,
egyetemi tanulmányaikat folytató fiatalok számára a Nemzeti Parasztpárt megalakulásá-
nak 75. évfordulójáról történõ megemlékezések sorában. A Nemzeti Parasztpárt 1939.
június 29-én alakult meg Makón, s ezzel új fejezetet nyitott a huszadik századi magyar
történelemben. A népi íróknak, a falukutató mozgalom fiatal közgazdászainak, szocioló-
gusainak összefogása a parasztsággal, a falu népével megteremtette azt a politikai erõt,
mely a magyar társadalom igazságos, demokratikus átalakulásának erjesztõje lehetett. A
Parasztpárt története összefonódott az elmúlt 75 év magyar történelmével. Képviselõi,
politikusai minden fontos társadalmi változás cselekvõ részesei voltak az 1940-es évek
antifasiszta ellenállásától kezdve, az 1945 utáni demokratikus kísérleten, az 1956-os
szabadságharcon keresztül az 1989-es rendszerváltásig. 2014. június 28-án, Makón, az
alakulás színhelyén, a Lakitelek Népfõiskola tudományos konferenciát szervez, ahol
visszanézve a múltra, értékelve a jelent, a diákok szemével tekintünk rá a sorsfordító
magyar évtizedekre.

Az évfordulóhoz kötõdõen pályázatot hirdetünk a Nemzeti Parasztpárt és annak moz-
galmai, csoportjai, törekvéseinek feldolgozására, emlékek és relikviák gyûjtésére.

Az érdeklõdõk 5-10 oldalas (minimum 10 000, maximum 20 000 karakteres) elemzõ
esszé, vagy kortársi visszaemlékezés írásával, gyûjtésével pályázhatnak.

Választható témakörök:
1. A Nemzeti Parasztpárt megalakulásához vezetõ út. 
2. A Nemzeti Parasztpárt szerepe az 1945-1947 közötti társadalmi folyamatokban. 
3. A Petõfi Párt szerepe az 1956-os forradalomban. 
4. Népi írók a sorsfordító évtizedekben. 
5. A nemzeti érdekeket képviselõ szervezetek bemutatása az 1945-1989 közötti években.

Pályázni lehet a Nemzeti Parasztpárthoz, a népi mozgalomhoz kötõdõ életútinterjúk,
visszaemlékezõ beszélgetések elkészítésével is. A pályázaton elfogadunk más témakör-
ben készült, ám a Nemzeti Parasztpárt történetéhez kapcsolódó pályamûvet is.
Formai követelmények: Times New Roman betûtípus, 12-es betûméret, 1,5-es sorköz, 2,5
cm margó. A dolgozat végén felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodal-
mat (vagy más forrást) pontosan meg kell jelölni. A források megjelölése során a
hivatkozásokra érvényes Harvard módszer szabályait kell alkalmazni.
A pályázatokat elektronikus formában, e-mail csatolt file-ban (doc, odt vagy pdf formátum-
ban) kérjük beküldeni. A pályázathoz külön file-ban kérjük csatolni az esszé írójának
nevét, életkorát, címét, e-mail címét és felsõoktatási intézményének adatait. A pályáza-
ton doktori iskola hallgatói is részt vehetnek.
A dolgozatok beküldési határideje: 2014. március 30. 
A beküldési cím: nemzetiparasztpart@gmail.com 
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre a fenti e-mail címen lehet

választ kapni.
A bírálóbizottság tagjai: Bíró Zoltán irodalomtörténész, Salamon Konrád
fõiskolai tanár, Szeredi Pál kutatótörténész
Díjazás: Az elsõ helyezett 70.000 forint, a második helyezett 50.000 forint, a har-
madik helyezett 30.000 forint pénzjutalomban részesül, valamint 10 db. 10.000 forin-
tos pénzjutalom és 10 könyvcsomag kerül kiosztásra.

A legjobb pályamûveket a Lakitelek Népfõiskola, 
illetve a konferencia honlapján közzétesszük.

A díjazott írások szerzõi pályamûvüket ismertethetik az ünnepélyes díjátadással
egybekötött, 2014. június 28-án tartandó konferencián.
A szervezõk elérhetõsége: Szeredi Pál, +36/30/9344-518; szeredipal@gmail.com 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

ADY ENDRE:

KarácsonKarácsonyy – Harang csendül...

Az alábbi verssel kíván 
békés, boldog ünnepeket  
a Népfõiskola minden dolgozója
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa – segít-
ségével egy újfajta sorozatba kezdünk. Írásaiban bemutatja Lakitelek
régi történetét, a múlt népi történéseket, szokásokat... Ha valaki folya-
matosan összegyûjti – az újságból kimásolja, kivágja, füzetbe ragasztja,
vagy épp összetûzi – a lapokat, akkor mindenki készíthet magának egy
kb. 15 fejezetbõl álló néprajzi és helytörténeti füzetecskét.
Igazán érdekes, olvasmányos gyûjtemények ezek!

4. rész

Lápvilági hiedelmek
A láp a víz színén úszó, gyökerével, korhadt

szárával összefonódott növényzet kusza teker-
vénye. A mocsártól folyamatos tõzegtermelõ
képessége különbözteti meg. A mocsárban, ha
keletkezik is némi tõzeges lerakódás, az
hamarosan elbomlik, ám a láp folyamatosan
hizlalja tõzegrétegét. Az állandó szennyes,
bûzös vízborítás mélyén a nád, sás, káka és
növénytársaik levegõtlen körülmények között, fokozott gázképzõdéssel bomlanak el. A
keletkezõ mocsárgáz jelentõs mennyiségû metángázt is tartalmazó gázelegy. Gyakran
öngyulladó foszforgáz is van benne, ami a metánt könnyen belobbantja, táncoló,
kékes fénnyel égõ lángot gyújtva az ingovány fölött Ez a lidércfény, a láp illékony fénye.
Láng, amely nem gyújt és nem éget, tûz, melyet nem olt el az esõ. Titokzatosságával
földöntúli mesék, hitvilági babonák és félelmetes hiedelmek forrása.

A hiedelmek szerint a tûz-, vagy fényjelenség, a népi hitvilágban fénybe
burkolózva megjelenõ természetfeletti lény. A táltos hiedelmek gyökeréig visz-
szanyúló eredeztetésük csak valószínûsíthetõ. Egyik megjelenési formája, az
Alföldön lidérc, lúdvérc néven elterjedt csirke hiedelem. Megszerezheti, aki egy
fekete tyúk elsõ tojását a hóna alatt költi ki. Tulajdonosa keblén hordja, vele
szeretõként él. Gazdasszonya kedvére férfivá változik, de szükség esetén nõi
alakot is ölthet. Az étel elsõ falatját kézbõl kapja. Gazdájának nagy vagyont hord
össze. Ám minden jó megváltozhat egyszer. Éjszakára a mélyen alvó mellkasára
nehezedik, súlyos teherként nyomja „lidérc-nyomásos” fullákolásra készteti.
Esetleg vérét szívja. Tulajdonosa legyengül, megbetegszik, vagy éppen meghal.
Elüldözésekor megoldhatatlan feladatot kap, kötélben homokot, vagy szitában
vizet hozatnak vele. Ebbe aztán belepusztul. De ha beékeljük egy fába az is jó.

Az apró segítõ-, ártó emberke. Tojásból is kikelhet, de általában tévedésbõl
vásárolják, vagy éppen találják. Rongykötegbõl, dobozból, rossz tarisznyából,
kopott kabát zsebébõl kerülhet elõ. Ha megjelent gazdája hirtelen meggazdagszik.
Rendkívüli tettekre képes, természetfeletti erejû személy, aki „ördöngös” tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Lidérc jellege rokon a már-már boszorkányos „tudós kocsis”
mondakörrel. Ért a „rontás”, az Alföld déli részén „tétemény” elõidézésére, vagy
visszafordítására. Vetélkedéskor a nagyobb tudományú kocsis ellenfelét elpusztít-
va, „jobb esetben” csak a vesztes egyik szemét kifordítva kerül ki gyõztesen.
Fényes lovait nem gondozza, azokat titokban segédei ördögök, lidércek etetik.
Ahogy odakerült, úgy lehet megszabadulni tõle.  Gazdája dobozba, rongyba,
miegyébbe becsomagolja, majd eldobja. Az ügyesebbje eladja.

Tüzesember. Éjjel tüzet szórva fényjelenségként repül az égen. Földre szállva a
távollevõ családtag, halott, vagy régi szeretõ alakját veszi fel. Tulajdonképpen maga az
ördög. Lólába van, s távoztában homokban, sárban, hamuban ló, vagy libanyomot hagy
maga után. A tüzeskerék, tüzesszekér, formájában is megjelenõ tüzesember egy
lidérc, mely ránehezedik az éjszakai utas vállára. Szekerét lelassítja, a vándort ijeszt-
geti. Az éjjel kint járókat követi. Egyik formája leginkább az Alföldrõl ismert tüzes-
ember, a „tüzes matyikus”. Ember alakú tûztestû kísértet, általában mérnök, aki életé-
ben rosszul mérte a földet. Holdjáráskor a határban bolyong. Csörgõ láncot húz maga
után, amivel a földet méri vezeklésül vélt, vagy valós bûneinek krisztusi bocsánatáért.

Lidércfény, mint kincsjelzõ láng. Általános hiedelem, hogy az elásott kincs idõnként
leveti bûnös eredetét, „tisztítja magát”. Ilyenkor többnyire Virágvasárnap és Nagypéntek
között, kékes sárga láng csap ki belõle. Kis idõre a föld felett is megmutatkozik, majd a
láng ellobbanásával visszahúzódik. Helyéhez kincsjelzõ fény vezet, mely álmunkban is
megjelenhet. Megszerzésekor a lángot látó hajához, hátul gatyájához, pendelyéhez kell
nyúljon, s ahány hajszálat, vagy ráncot meg tud ragadni annyi aranypénzt talál majd a
földön. De a haja ebbe beleõszül. Kincsásáskor szótlanul kell ásni. Káromkodni nem

szabad, de hátranézni sem. Ha ez mégis megtörténik az arany kiáshatatlanul mélyre
süllyed. Elterjedt hiedelem, ha a fellobbanó kincsjelzõ lidércfényre gyorsan kapcát,
gatyát, szûrt, dobunk, a „gonoszok” már nem tudják elvenni  tõlünk a kincset. Így azt
haza lehet vinni.

Számos alföldi, egyházi hatásra formálódott népi hiedelemkör szerint a lápos
ingoványos mocsárvilág fellobbanó lidércfénye a kereszteletlen gyermekek szomorú
„búvóhelyeit” is jelzi. Nyughelyet nem mondhatunk, hiszen az ártatlanul kárhozatra ítélt
lelkek, a pokol és a menny birodalma közti légben bolyongva voltak kénytelenek élni.
Elvetélt magzatok, halvaszületett csecsemõk, betegségben meghalt gyermekek, a hit
szerint mind a Sátán fiai. Megtisztulást a keresztség felvételével nyerhetnének, de
kereszteletlen elhunyt teljes temetést sem érdemel, nemhogy szenteltvizes
keresztelõt. Az ilyen gyermekeket ritkán temették pappal. Temetõárokba, árokpartra,
fa alá a szülõi háznál, vagy valami félreesõ helyen hantolták el õket. Nem koporsóba,
apró ládikába, rongyba csavarva, esetleg fazékba fektetve.

A lidércfény már a múlté. A lápba veszett ember és a szerencsétlen sorsú gyermek
nyughatatlan lelke, a közösség ellen vétkezõ bûnös kísértõ szelleme nem akarja többé
különös hangokkal, furcsa énekszóval, suttogással a mocsár belsejébe csalogatni az
arra tévedõket. Folyóparti ingoványaink jórészét a Tisza „szabályozásakor” elvezették.
Ami nekünk maradt, a láp „aranya” helyett természetvédelmi kincs.

Szikra egyes magyarázatok szerint a lápi mocsárgáz fel-felvillanó kékes fényeirõl
kapta nevét. Akár igaz is lehet. Ám a kecskeméti levéltárból elõkerült egy irat, misz-
erint az ezerhétszázas évek végén, Szikra puszta tõsedei peremén szénégetõk kértek
és kaptak ideiglenes munkavégzési engedélyt. A 18. század háborúi rengeteg puska-
port igényeltek. Egyik alkotórésze a faszén, mely a vízparti égererdõk fájának
kiégetésével kiváló minõségben állítható elõ. Erdõ pedig volt bõven, s a fájából rakott
lefojtva izzó boksa, különösen az éjszakai égboltra ezrével szórhatta szikráit. Tán
innen is eredeztethetõ a név.

Amatõr nyelvészkedésem következtetéseit elküldtem Dr. Grétsy László nyelvész
professzor Úrnak. Válaszában nem zárta ki a szénégetõk névadó tevékenységének
hatását, de figyelmeztetett a régmúltra ennyi év távlatából biztosra menni csak ritkán
lehet. Tehát Szikra nevére ez csak egy újabb lehetséges magyarázat, ám ez utób-
binak legalább van némi régrõl elõkerült írásos alapja is. Lisztes János
Következik: Emlékezés Herman Ottóra

OLVASÓI LEVÉL

Vegyünk példát róluk!
Szép eseményrõl szólnék, mert nagyon

kikívánkozik belõlem. A pékség elõtti Mikulás-
várásról. Mindenki nevében köszönöm ezt a
nemes és természetes, szép gesztust, amit a Magyar Pékség tulajdonosai,
István és Gabi – no és csapata – kigondoltak, sõt meg is valósítottak szá-
munkra. Magamról tudom, hány és hány világmegváltó terv szökken
eszembe – s a megvalósítás legtöbbször elmarad, különféle okokra
hivatkozva.....

Persze, lehet azt mondani, nekik könnyû, õk gazdagok, jólmenõ boltjuk
van, csak reklámot csaptak üzletüknek és így tovább – talán igaz, talán
nem, de nem is ez itt a lényeg. Hanem azt, hogy megcsinálták! Személye-
sen õk, – nekünk többieknek. Nagyon jól esett látni õket családostul,
csapatostul, ahogy sürögtek-forogtak, felszolgáltak jószívvel, s mi jóétvágy-
gyal ehettünk és bizony nagyon finom volt mind az étek, mind az itóka. 

Köszönöm a Mikulásnak is, aki nagyon szívén viselte, hogy minél több
gyermek eljöjjön és átérezze, mi az együtt örülni, adni-kapni, akárcsak jó
szót, akár mosolyt, éneket. Szelíd szóval kért, hogy hívjak másokat is,
ezzel erõszak  és tukmálás nélkül ráébresztett engem is, hogy lépjek ki
kényelmes önmagamból és szólítsak meg másokat, hogy jöjjenek, várják
õket! ( Sõt úgy alakult, hogy csak velünk tudtak eljönni, tekintve a távolsá-
got, hideget és sötétet.) 

Vegyünk példát róluk, hogy kinyújtották kezüket felénk, a falujuk,
közösségük  felé, talán nem is elõször, de bizton nem utoljára!  Köszönjük
és nyújtsuk ki mi is kezünket túllépve kényelmünkön, rigolyáinkon. Nem biz-
tos hogy pénzt vagy ajándékot nyújthatunk másoknak, adhatunk jó szót,
dícséretet, mosolyt, egy simítást. Legyünk leleményesek, azt adjuk amink
van  és jó szívvel adhatjuk –  örömünk és az az érzés, hogy jó tartozni vala-
hová, valakikhez  – megsokszorozódik!                  Egy hálás résztvevõ
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500
„...Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd
De egy se bírta mondani
Hogy éljen Eduárd „ Arany János: A Walesi bárdok

Most nem érkezik elnyomó zsarnok hazánba, így nincs napi aktualitása
Arany meghatóan szép költeményének, de a szám, az 500, mégis
emlékeztet a kiegyezés elõtti idõkre. Ötszáz ezerre emelkedett azon
hazánk fiainak a száma, kiknél befejezõdött az egyszerûsített honosítási
eljárás és már írott formában is magyar állampolgárságot tudhatnak
magukénak.

Mert hõsök õk, kik egykor ellenséges hatalom fennhatósága alá esõ ma-
gyar földön élnek, kitéve magukat a vállalt magyarságból eredõ összes
következménynek. Vannak, lehetnek következmények, mert a jelenlegi
hazájuk mindenkori vezetése – ha nem is beszél róla – tudja az elsõ
világháborút lezáró béke-dekrétumok igazságtalan mivoltát és azt is
tudják, az anyaországhoz való tartozás vérében van az ottani magya-
roknak. Tudta ezt a magyar szocik kormánya is. Emlékezzünk, hogyan
presszionálták 2004. évben hazánk lakosságát arra, hogy mondjon nemet
a csak szimbólikus jelentõségû választáson. (Itt bizony az akkori nemzeti
oldalnak felmerül a felelõssége, miért lett eredménytelen a népszavazás.)  

Az önmagát kommunistának hazudó politika elit, a Rákosi, de elsõdlege-
sen a Kádár rendszer kimosta az emberek agyát.  A proletár internaciona-
lizmus szolidaritása nem vert gyökeret a magyar népben, de arra elég volt,
hogy feladjuk nemzettudatunkat, elveszítsük az önfenntartási képességün-
ket, a másokért érzett és vállalt felelõsséget. Lépten-nyomon
talákozhatunk az erdélyieket lerománozókkal, kik itt küzdenek, dolgoznak
megélhetésükért, családjukért. Talán beszélni kellene velük,honnan jön-
nek, hogy élnek otthon és itthon. Talán közelebb kerülnénk hozzájuk, talán
eszünkbe jutna, hogy magyarok... És talán az is eszünkbe jutna, hogy
Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja egykor Magyarország volt.

Most nem érkezik elnyomó zsarnok hazánkba, mert itt él közöttünk,
mérgezi a közhangulatot, keresi minden eredményünkben, tervünkben a
hibát, a gazemberséget. Ha nem talál, belehazudja azokat a mindennap-
jainkba, a minél rosszabb, annál jobb elmélet szerint. Ez a zsarnok gyûlöli
a cselekvést, gyûlöli, ha van saját véleményünk, tervünk, eredményünk.
Különösen a nemzettudat újraszületését támadja, alázza ez a láthatatlan
hatalom, mert a magyar népet kiszolgáló személyzetnek szerté tudni az õ
hatalmuk szolgálatában.

Ez az újság Lakitelekrõl tudósít. A kötõdést az ötszázezredik honosítási
dokument kiállítása adja, mely eredményhez mi is hozzájárultunk. A
településünkön is voltak ünnepélyes eskütételek. Az egyik szép, verõ-
fényes napon, a Mûvelõdési Ház elõtti téren. Egy Délvidékrõl érkezett, fiatal
pár ment ki átvenni a dokumentumot, A fiatal ember szemébõl hullottak a
könnyek, melyeken a Nap átsütött, fényes gyöngyökké változtatta azokat. 

Az örömkönnyek gyémántjaivá.    
Egy szösszenet  a Nemzeti Fórum Országos Gyûlésérõl: A rend-

szerváltást a Magyar Nemzeti Fórum hajtotta végre. De a történetét a
Szabaddemokraták írták meg...  A mondatot Bíró Zoltán mondta..

Tessék ezen a gondolaton tovább menni.                       Moszos László

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG A POLIOL PET PACKAGING KFT.
TELEPHELYFEJLESZTÉSE
2013.11.13.

A POLIOL PET Packaging Kft. jogelõdje, a Poliol Bt. 1989-ben alakult, elsõsorban mûanyagipari ter-
mékek gyártására. A POLIOL Bt. 2007. május 29-én alakult át korlátolt felelõsségû társasággá, s
így létrejött a POLIOL PET Packaging Kft. Cégünk jogelõdje 1989-ban kezdte meg az automata
palackfúvó gépek fejlesztését és gyártását. Ma már széleskörû termékkínálattal rendelkezünk a
fúvógépek tekintetében, amelyeket elsõsorban belföldön értékesítenünk, azonban az exportkeres-
kedelmünk is egyre inkább fellendülõben van, különösen az Európai Unió tagállamainak irányába.
A fúvógépek gyártása mellett PET palackok elõállításával, CNC marással és esztergálással illetve
a partnerekkel együttmûködve terméktervezéssel, termékfejlesztéssel is foglalkozunk.

Beruházásunk keretében fõtevékenységünket, a mûanyag csomagolóeszköz gyártást szeretnénk
fejleszteni, amelynek keretében a telephelyünkön fennálló jelenleg üzemépület és raktárfunkciót
betöltõ épületet szeretnénk átalakítani palackgyártó üzemmé és irodává. Az épülethez kap-
csolódóan a tehergépjármû és a targonca forgalom biztosításának érdekében térburkolatot illetve
a gyalogos forgalom bonyolításának érdekében járdát szeretnénk építeni. Mindemellett a projekt
keretében a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközöket is szeretnénk megvásárolni
illetve szélgenerátort szeretnénk beszerezni.

A beruházás megvalósításának köszönhetõen a palackgyártást a jövõben korszerû körülmények
között végezhetjük, lehetõségünk nyílik gyártási és logisztikai folyamataink optimalizálására, min-
demellett képesek leszünk vevõkörünk bõvítésére és árbevételünk növelésére. Pályázatunk
keretében 4 fõ új munkavállaló felvételét is tervezzük.

Kapcsolat: POLIOL PET PACKAGING Kft.    Szabó Béla ügyvezetõ
6065 Lakitelek, Kisalpár 93/a. Telefon/fax: +36 (76) 448-544, +36 (76) 548-020
E-mail: info@poliol.hu     www.poliol.hu                   
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Lakiteleken a POLIOL PET PACKAGING Kft. 79,4 millió forint uniós támogatást nyert a
DAOP-1.1.1/E-12 – „Telephelyfejlesztés“ címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. A 158,8 millió forintos összköltségû beruházásból telephely-átalakítás és
eszközbeszerzés valósul meg.

A Lakiteleki Torna Egylet minden kedves
játékosának, szurkolójának és
támogatójának kellemes kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet kíván!

Laki te leki  
Torna Egylet  

Boldog 3. születésnapot!
A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete idén ünne-

pelte  harmadik születésnapját. 
A tagság egy része a falu mûvelõdési központjának

jóvoltából egy jó hangulatú összejövetelen ülte meg ezt a jeles eseményt.
A gyermekek és szüleik közös önfeledt játékkal töltötték a délutánt. Öröm
volt látni az édesapákat együtt játszani, vetélkedni fiaikkal  – külön
köszönet nekik, hogy a család egysége ilyen formán is megnyilvánulhatott
– jó a családnak együtt ünnepelni. 

Rózsa Szabina a játékos kedvû gyermekeket szórakoztatta, majd
megérkezett Nyárlõrincrõl Polyákné Erzsike által készített  fantasztikus és
finom mézeskalácstorta, és nem maradt el a  kézmûves foglalkozás sem,
ahol kicsik és nagyok varázsoltak narancsból Mikulásokat. 

Ismét egy tevékeny év áll a hátunk mögött, örömnek és feladatnak érez-
zük, hogy jelen lehetünk a falu jeles és jótékony eseményein – számíthat-
nak ránk. Természetesen sokunk munkája áll emögött, de reméljük, így is
erõsíthetjük egymást és a faluközösséget. Köszönjük az év folyamán
kapott támogatásokat,  kedvezményeket, adományokat, biztatást, jó szót
mindenkitõl.

Reméljük, az elkövetkezõ esztendõ is
hasonló feladatokat és örömöket tartogat
a lakiteleki nagycsaládosok apraja és
nagyja számára. 

Boldog karácsonyt és békés új esz-
tendõt kívánunk a falu minden családjá-
nak!

Kwaysser Dominika
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete
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Gondolatok az 50. születésnap után
Aki ott volt, az tudja, hogy a Petõfi Sándor Mûvelõdés ház 50.

születésnapját kiállítással, összejövetelte ünnepelték a szervezõk –
vendégek körében. Egy ünnepségsorozatot tervezett Belicza András, a
jelenlegi mûvházvezetõ. Lezsák Sándor, Polyák Albert, Tóth Sándor,
Vargáné Darabos Márta, Dávid Orsolya emlékezett az elsõ alkalom-
mal a legelsõ kultúrházvezetõre, Gyöngyösi Györgyre. 

Aztán minden egykori vezetõnek volt egy-egy hétvégéje, amikor a
meghívott vendégei körében idézte fel az általa vezetett intézmény-
ben történteket.  

Darabos Márta írásban is felidézi a történéseket. Olvassunk most
tõle emlékezést.

Kedves Ismerõseim, Barátaim! Kedves Lakitelekiek! 
Már ötven éve mûködik Lakiteleken a Mûvelõdési Ház. Ebbõl 13 és fél

évig éltem ott, mint programszervezõ. Így megkaptam a lehetõséget, hogy
megidézzem kicsit az ott eltöltött éveket. „Visszaköltözhettem a házba“
egy délutánra és egy estére. Bizony furcsa volt a fényár és a meleg, a
szép új „külsõ“… És tényleg nem is érzõdött az a jellegzetes, gázolajos
„mûvház-szag“ sem… De a jót könnyû megszokni!

November 22-én volt „az én napom“. 
Délután 14 órától – hisz az iskola szakfeladatként kapta meg ezekre az évekre

a Mûvelõdési Ház üzemeltetését – gyerekprogramot szerveztünk a kézmûves
napok és a táborok, adventi hétvégék emlékére. Gyöngyöt fûztünk, fontunk,
batikoltunk (Antal Attiláné, Varga Sándorné, Barcsáné Szabó Ágnes és Lakatosné
Ircsik Terézia segítségével). Közben egy különleges, pontosan 10 évvel ezelõtt
bemutatott, Czinege Edit-féle kiállítás keretében pedig felelevenedett a Holle anyó
c. agyagmese is  – a falukarácsonyokat idézve. A gyerekek elmélyülten hallgatták
ezt a szép mesét. Volt, amikor a szobrokat simogatva, testközelbõl figyelték az
eseményeket. (Varga Lajosné süteményeivel kínálhattuk az idelátogatókat.)

Este fél 6-tól a felnõtt színpadosaimat csaltam egy kis kivetítõs visszaem-
lékezésre a klubszobába, egy kis beszélgetésre a régi és az újabb színpa-
dosokkal. Sokan eljöttek. Bár kisebb-nagyobb késéssel, akárcsak a régi idõk-
ben. Elõször Czinege Edit kiállítása kapcsán idéztük fel a Holle anyó címû
elõadásunkat. Edittel is sokat dolgoztunk együtt hosszú éveken keresztül.
(Majálisok, kiállítások, kézmûves napok, adventi hétvégék stb.)

1992 óta sok mindent játszottunk együtt. „Lúdas Matyi“, (Hair, Bohócok) Holle
anyó, Nagymama, Hippolyt... Sok régi, személyes emlék, élmény is elõkerült az
est folyamán! A papírképek mellett a technika segítségével a kivetítõn
keresztül elevenedtek meg a régi jelenetek. Sokat nevettünk. Többen a régi
szövegekre is emlékeztek még! Kedves történetek, bakik idézõdtek fel az est
folyamán. A hajdani gyerekszereplõk azóta felnõttek, saját gyermekeiket nevel-
getik. Szép pillanat volt az is, amikor Révész Timi a meghatottságtól sírva borult
a nyakamba. Õ gyerekszínjátszóként is sok darabban szerepelt éveken át. 

Forró tea, forralt bor és szendvics (Köszönhetõen a mûvelõdési ház támo-
gatásának, a segítõknek, Bali Katinak, Jutka bolt dolgozóinak, Somodi Vivinek,
Sánta Lucának!) várta a vendégeket. 

A nagy köd ellenére megérkezett Szabó Ervin is, akinek a legjobb barátot is
megadta a színpad hajdanán. 

19 óra körül, a volt ifjúsági klub néhány tagjával találkoztam (Dózsa Andrea, Erki
Szabolcs, Kállai Krisztián, Kökény Mónika, Varga Nóra és Sánta Nóra), de többen
„igazoltan“ voltak távol (Kocsis Rajmund, Hegedûs Richárd, Nyerlucz Judit, Varga
Dénes stb.). A klubtagok, ha kellett, színjátszók, mazsorettek, programszervezõk,
technikusok és lebonyolítók is voltak egyúttal. Velük a jelszavunk ugyanaz, mint
régen, most 2013. november 22-én az volt: „Ha péntek, akkor... mûvelõdési ház!“ A
fellépésekre (Anyám, az álmok nem hazudnak; Valahol Európában, Hókirálynõ,
Magányos karácsony, Hófehérke és a hét törpe...) , kirándulásainkra (Szilvásvárad),
a majálisokra, kézmûves napokra, a 18. születésnapokra, a falukarácsonyokra...
emlékeztünk egy megismételt „olaszos est“ – vagyis sajátkészítésû pizza mellett. 

Közülük többen is, azóta külföldön próbáltak szerencsét (Csõke Zsuzsi,
Boros Attila Kotvics Hajnalka, Suller Annabella és Suller Betti). 

Reméljük, hogy egyszer majd õk is hazatalálnak!
A náluk kicsit fiatalabb diákszínjátszóimmal valamikor késõbb szeretnék

találkozni. Sokan voltak õk – szerintem, mindenki örömére! Mindenki és min-
den nem férhetett bele ennyi idõbe. Úgy érzem, hogy annál többet jelentenek
nekem, hogy csak pár percre találkozzunk. Egyszer egy KI MIT TUD?-idézõt is
szervezünk, ha van igény és idõ rá.

Szeretett nyugdíjasaimmal és népdalköröseimmel együtt töltöttem nem is olyan

régen a Vass Lajos találkozót, illetve a nyugdíjas bált. Nagyon jól éreztem
magamat közöttük, mint mindig! 

Sok szép emlék idézõdött fel bennem az évforduló kapcsán. A sok-sok
önzetlenül segítõ ember, a civil közösségek… a kézmûvesek, a gyerekek és
legfõképpen a pedagógus-  és a „mûvházas“ kollégáim. Nélkülük nem lehetett
volna semmi az alatt a 13 és fél év alatt! Köszönöm utólag is mindenkinek!

Remélem, nem bánta meg senki sem a vendégeim közül, hogy eljöttek erre
a pénteki napra! Annyi minden történt az évek alatt, hogy mindenkit nem
tudtam meghívni a velem együttmûködõk közül. Ez csak egy picike szeletke
volt abból az életformából, amit a Mûvelõdési Ház jelentett nekem, s
reményeim szerint az egész falunak is.

Szeretettel kívánok mindenkinek:
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
ÉS NAGYON BOLDOG ÉS SIKERES
ÚJESZTENDÕT!

Vargáné Darabos Márta

Boldog születésnapot kívánunk drága kislányunknak, 

Rádi Dominikának
10. születésnapja alkalmából.

Szellõ szárnyán szálló idõ
szép naphoz vezetett,
Szívünk imádságát
suttogja a szeretet.
Kérjük a jó Istent,
óvjon, védjen téged.

Adjon neked egészséget,
hosszú boldog életet!

Szeretettel: Anya és Apa

A pillanatképek az est
folyamán készültek...



AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa... :o)

Otthonunk 
az ünnepek alatt
Kifejezetten strapás hónap a

december! Vásárlás, fõzés-
sütés, na meg a család! Nem
csak nekünk macerás azon-
ban, hiszen otthonunknak az
adventi idõszak alatt, kará-
csonykor, majd szilveszterkor újra és újra meg kell újulnia!

Az elsõ próbatétel
December elejével kezdõdnek el otthonunk megpróbál-

tatásai is, hiszen míg addig még takarítani sem akaródzott
senkinek, egyszer csak azon kapja magát, hogy ünnepi
díszben pompázik: ajtódíszek, gyertyák, mécsesek,
adventi naptárak, meg persze a koszorú. Majd megérkezik
a várva várt 6-a, s vele együtt a Mikulás, a „rénszarvasok-
vonattal-szánnal“, a csomagokkal.

A második próbatétel
Az adventi idõszak, folyamatos jövés-menés, sütés-

fõzés, gyertyázgatás (szerencsés esetben kordában
tartható a tûz..) Kis lakásunk azt sem tudja, hova kapja a
fejét, hiszen míg az év többi hónapján a család szinte nem
is tartózkodik otthon (például nyáron, mikor akár több hétig
is magányosan hagyjuk), most nagybácsik, nagynénik
szomszédok, vidéki rokonok, barátok tisztelik meg köreit
az ünnepre való tekintettel.

A harmadik próbatétel
A karácsony, s az azt követõ idõszak szilveszterig. A

nehezén azonban még mindig nincs túl a kis házikó,
kivéve, ha igazán szerencsés és lakói a békés és zárt körû,
családi karácsony eltántoríthatatlan hívei. Természetesen
nem ez a jellemzõ, sõt ilyenkor még az eddiginél is nagy-
obb rokon- és ismerõshad várható, s a szokásos kora esti
lámpaoltás helyett késõ estig tartó beszélgetésekre,
rokonokkal zsúfolt vendégszobákra és megállás nélkül újra
és újra felcsendülõ „Mennybõl az angyal!“-ra is fel kell
készíteni otthonunkat, ha azt szeretnénk, hogy ép lélekkel
vészelje át ezt a fordulatos idõszakot!

A negyedik próbatétel
A szilveszteri buli. Természetesen sokan belátják, hogy

még egy türelmes hon sem bírhat ki mindent és mindenkit,
éppen ezért megkímélik a további terrortól, s inkább az
ismerõsök otthonát nyúzzák tovább vagy esetleg elutaznak
valahova jó messzire, ahol meleg van, szemtelenül kék a
tenger és zöld a fû, megnyugvást hozván ezzel házuk és
természetesen önmaguk számára egyaránt. 

Ha azonban a lakók nem ennyire belátók, s úgy dön-
tenek még egy bõrt lehúznak az én házam az én váram
szlogen jegyében, akkor jön csak az igazi megpróbáltatás!
Discofény, lampionok, petárdák, konfetti a földön, sör a
falon, bömbölõ hi-fi, háborgó szomszédok, pezsgõs dugók
s megfáradt „táncosok“ mindenütt. Január 1-jén reggel
(vagy inkább dél után) mintha vihar tombolt volna a nappal-
iban nem hisz az ember lánya a szemének!

Megjegyzés: Természetesen mivel minden otthon más
és más, másképp reagálhatnak az adott helyzetekben,
éppen ezért az is elõfordulhat, hogy izgága lakunk kife-
jezetten örül a sok embernek és a nyüzsgésnek. Persze
nem ez a bevett magatartásforma, de különcök mindig
akadhatnak.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com
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A családgondozó
hírei

Az olvasók figyelmébe ajánlom ismét az 
e-tanácsadás lehetõséget

Amennyiben nem szeretné vagy nem tudja szemé-
lyesen felvenni a kapcsolatot a családsegítõ szol-
gálattal  lehetõséget kínálok Önnek online tanács-
adásra. Több szakterületen is tájékozott és jártas
családgondozóként  szívesen válaszolok kérdé-
seire, de  lelki-mentális természetû problémákról is
írhat, beszélgethet.
 Kinek ajánlom:
* tapasztalatom  szerint a lelki problémák és anya-

gi nehézségek felvállalása gyakran okoz gondot az
érintett emberek számára, nem ritkán még család-
tagjaik, ismerõseik elõtt is titkolják azt. Még a
személyemben  esetleg  ismeretlen szakember elõtt
is nehéz elmondani a felmerülõ nehézségeket. Az
online felületen történõ tanácsadás keretében
lehetõséget kínálok arra, hogy Önnek alkalma
legyen az anonimitását megõrizni, így remélhetõleg
könnyebb lesz megnyílnia, õszintén beszélnie érzé-
seirõl, problémáiról, nehézségeirõl,
*amennyiben Ön elfoglalt és jelenleg nem talál
megfelelõ idõpontot arra, hogy szolgálatunkat felk-
eresse személyesen.
Munkanapokon  van lehetõségem  válaszolni az e-
mailes megkeresésekre, három  munkanapon belül.

Elérhetõség: Lakitelek Nagyközség honlapján!

Kedves Olvasók! Nagyon sokféle „ERZSÉBET“
pályázati lehetõség van, kérjük, keressenek!

Mindenkinek Kellemes Karácsonyt
és Boldog Új Évet Kívánok!

Tóth Sándor családgondozó

Kis Nándor a Lakitelek ÖTE 
új parancsnoka

2013. november 28-án rendkívüli közgyûlést
tartott a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
mivel október végén lemondott tisztségérõl Varga
Róbert parancsnok. Az önkéntes tûzoltóknak új
parancsnokot kellett választaniuk.

Madari Andor ÖTE-elnök tett javaslatot az új
parancsnok személyére Kis Nándor, a
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tûzoltó
Parancsnokság nyugállományú fõtörzsõrmestere
személyében, akit a tagság támogatott és paranc-
snokká választott.

Kis Nándor eddig az egyesület parancsnok-
helyettesi tisztségét töltötte be, így az is
megüresedett. Az új parancsnok az eddigi egy
helyett négy parancsnok-helyettes
megválasztását javasolta, mivel az egyesület
körül lévõ feladatok ezt indokolják.

A tagság parancsnok-helyettessé választotta
Kurucz Krisztiánt, a Kiskunfélegyházi Hivatásos

Tûzoltó Parancsnokság zászlósát, László
Ferencet, a Kecskeméti Hivatásos Tûzoltó
Parancsnokság fõtörzsõrmesterét, Tornyi
Gyulát, a Polgármesteri Hivatal
Településüzemeltetési Csoportjának vezetõjét,
valamint Beregszászi Sándort, a Lakiteleki
Népfõiskola rendészét.

Kurucz Krisztián lesz felelõs a félegyházi
tûzoltókkal való kapcsolattartásért, László
Ferenc a képzésekért, Tornyi Gyula a délelõtti
szolgálatok szervezéséért, Beregszászi Sándor
pedig az ifjúsági tûzoltó hagyomány
újraindításáért.                           Varga Zoltán

Recenzió a Tanácsok,
tippek, trükkök nem csak

szakdolgozatíróknak
c. könyvrõl

A szerzõ, Dr. Majoros Pál a Budapesti
Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Karán a
Nemzetközi Gazdálkodási Intézet vezetõje,
fõiskolai tanár. Elsõként fogta össze egy
könyvbe a kutatásmódszertan elméletét,
tudásanyagát. Mindenkivel elõfordulhat, hogy
valamilyen kutatómunkát kell végeznie.
Elsõsorban a szakdolgozat-írásra gondolok. De
kutatást kell végezni annak is, aki elõadást tart
vagy TDK dolgozatot ír, esetleg PhD értekezést
készít. Ha a felsõoktatáson kívülre tekintünk,
akkor egy munkahelyen is jól jöhet a kutatás-
módszertan ismerete. 

A szerzõ elõször a témaválasztásban segít
minket, annak elméletével ismertet meg.
Ezután a kutatómunka szervezése következik.
Itt kiemelném a kutatási koncepciót és a konzu-
lens szerepének fontosságát. A legterjedelme-
sebb részben a kutatási és elemzési mód-
szereket ismerhetjük meg. A részletes elméleti
háttér mellett tanácsokat kapunk a módszerek
helyes használatára, illetve a kerülendõ
hibákra. Megtudhatjuk miért is olyan fontos a
kreativitás a kutatómunka során, tippeket
olvashatunk, hogyan fejleszthetjük ezen
képességünket. Majd a dolgozat elkészítése,
megfogalmazása következik. A szerzõ
ismerteti az általános formai követelményeket,
a hivatkozási rendszereket és szabályokat. Ne
feledkezzünk meg a dolgozat utóéletérõl sem,
ebben a részben a védéshez, prezentációhoz
kapunk segítséget. Végül a függelékben
hasznos listákat, illetve szakdolgozat-bírála-
tokat olvashatunk, melyek segítenek a leg-
gyakoribb hibák kiszûrésére. A könyvben külön
hasznosnak találtam, hogy minden fejezet
végén ajánlott irodalom található.

A szerzõ kellemes olvasatú, helyenként
humorral átszõtt könyvet alkotott. Véleményem
szerint a Tanácsok, tippek, trükkök nem csak
szakdolgozatíróknak címû könyv különösen
hasznos támasz a szakdolgozat vagy egyéb
kutatómunkák megírásakor.

Gábli Sándor Tamás
BGF, Számvitel MSc



Lakodalmas hûtõ-
kocsi bérelhetõ. 

Tel.: 06-30/
9-532-982 

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen ké-
nyeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem
akadály. Házhoz is elmegyek! Je-
lentkezését várja Zsuzsa a 20/42-
000-11; ill. 448-201-es  telefonon!

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 

06-20/200-53-15.

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

Boldog kartácsonyt 
mindenkinek!

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!
Jól  bevált  k i fõzde!!  

Helyben fogyasztásra,
elvitelre (ételesben),

vagy becsomagolva –
magyaros ételekkel, házias ízekkel

várják a vendégeket!
Napi ajánlat,

menü!
Re g g e l  6 - t ó l

h u r k a - ko l b á s z  i s  k a p h a t ó !

Minden endégünknek
boldog karácsonyt, sikeres
új esztendõt k í v á nu n k !

Nemes nyár tûzifa ELADÓ

– házhoz szállítva is!  

Ugyanitt 4 féle téli alma

olcsón eladaó!

Lakitelek, Táncsics u. 3.

Tel.: 70/-323-72-69; ill. 06-

30/270-24-36.

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

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

MINDEN HÉTEN KÜLÖNFÉLE AKCIÓS

AJÁNLATTAL VÁRJA A VÁSÁRLÓIT!

Helyben sült péksütemények, édes
és sós teasütemények, a hét végén

cukrászsütemények kibõvített
választékban kaphatók. 

(Süteményekre, tortákra, elõrendelést
felveszünk.)

Nyitva: H – P:      6-tól 2000-ig
SZ – V:      7-tõl 2000 -ig

Szeretettel várjuk!

Boldog karácsonyt, 
sikeres új esztendõt 

kívánunk vásárlóinknak!

A
BON-BON-
BONBONK o v á c s  F e r e n c  v á l l a l :

–  s z o b a f e s t é s t  

–  m á z o l á s t  

–  t a p é t á z á s t  

–  h o m l o k z a t f e s t é s t

L a k i t e l e k ,
Á r p á d  ú t  1 / a .

t e l . : 0 6 - 3 0 / 4 7 8 - 9 3 9 6

 

Angol és német nyelvû kor-
repetálást vállalok. 
Érd.: 06 30 964 3773
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A FOTÓbolt ajánlata 

– Lakitelek, Kossuth u. 15.

IGAZOLVÁNYKÉP – 
8 db-ot kap a régi áron! 

Digitális képrõl papírképet!
Filmelõhívás ajándékfilmmel!

RÉGI, MEGKOPOTT

KÉPEK

RETUSÁLÁSÁTRETUSÁLÁSÁT IS

VÁLLALJUK!

Telefon:  76/548-040

Ú j  n y i t v a  t a r t á s i
i d õ :

H, K, CS:  9 – 18 h-ig;
Szerda-péntek: 18-20 óra!

Szo:   10-tõl 12 óráig
Vasárnap zárva!

Eladó 2,5 szobás,
alápincézett csalá-

di ház Lakitelek
középpontjában. 

Érd.: 06-20/9-78-73-72

Bútorozott szoba
Lakiteleken kiadó.

Érd.: 06-70/
251-24-34.

Boldog karácsonyi ünnepeket,
szerencsés, sikeres új évet vala-
mennyi vásárlónknak! 

Köszönjük az egész
éves váráslást;
jövõre is visszavár-
juk Önöket!

Antológia Könyvesbolt; Erkiék

Kedves Vásárlók!

Kel l emes  karácsonyi  ünnepeke t ,
s ikeres ,  bo ldog  új  éve t  k ívánunk
va lamennyiüknek !

Jövõre is visszavárjuk Önöket 
széles árukészletünkkel; 

sok-sok akciós áruval!

Váradiné Judit és munkatársai

Jutka ABC

– Köte lezõ fe le lõsségbiz tosí tás
– Casco ( je lentõs árkedvezménnyel! )
–  Lakásbiz tosí tás i  akc ió
– Megtakar í tások sa já t  -és lakáscél ra  

(á l lami  támogatással! )

Forduljon hozzám bizalommal!
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

0 6 / 3 0 / 6 3 6 - 52 0 2Boldog karácsonyt!

Lakiteleken a Móricz Zsigmond
utcában régi típusú ház olcsón
eladó! Kert, ólak, nagy pince van.
Ártézi víz az udvarban. 
Komfort nélküli, 2,5 M forintért. 
Érd.: 06-20/479-93-94

Áldott karácsonyt, 
sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt 

kívánunk!



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „IT PAVILON SZÁMÍTÁSTECHNIKA, LAKITELEK

SZÍVÉBEN. TELEFON.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte:
Nagy Renáta (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyem-akácfát nyert:
Budai Jánosné (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte:
Bakos Anita. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) Egy
teknõs kispárnát nyert: Kozma Kálmánné (Gergelyné Kati felajánlását).
A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíves-
kedjenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Egy
Toshiba 8GB mSdhc memóriakártyát, az IT-pavilon ajándékát nyerte:
Cseh János Áron. Újságelõfizetést nyert: Kelemen Imréné, Piszmán
Tímea, Magyar Jánosné, Országh Mária, Bohács Jenõ.  (Õket regiszt-
ráljuk, nem kell bejönni, csak az utóbbinak!!)
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Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  2013-ban * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal december

– Tisztában van azzal, hölgyem, mit kap hamis tanúzásért? – kérdezi szig-
orúan a bíró a vállalati sikkasztás ügyében zajló tárgyaláson a titkárnõt.
– ... A választ a megfejtésben olvashatja; a vízsz. 1. és a függ. 14-es
sorokban.

Vízsz. 1. A meghatározás 1. része (z.b.:O, Ö, V, Ö, Á). 14. Arc. 15. Ab ovo;
már jó elõre. 16. Üreges kõzet. 17. Hosszabb idõszakot eltöltõ. 18. Magasba
nyom. 19. Tesz a tûzre. 20. Litvánia sportjele. 21. Orra bukó. 22. E folyó partján
fekszik München. 23. Konyhafõnök. 24. Kerékpárnyereg. 25. Fél pénz! 26.
Kikötõmunkás. 29. Éles egynemû betûi. 30. Néma vétó! 31. Hosszú ideig. 32. A
Zeiss-mûvek városa Németországban. 34. A Miska-kancsó kidomborodó
része. 35. Tanít, tréfásan. 37. A völgybe kergetõ. 39. Grafika. 40. Mesterséges
állateleség. 41. Fedezet, a régi futballszurkolók szavával. 42. Palackot bont.
44. Vércsatorna. 45. Olimpiai ezüst-érmes labdarúgó (Lajos). 46.
Gránátszilánk. 48. Mozi közepe! 49. Terelõkutya. 50. Tibet legnagyobb tava. 51.
... márki; francia író, nevébõl alakult ki a szadizmus szó (Donatien Aldonse
Francois de). 53. Sóvárgó. 55. Költõi hívó szó. 56. Teherautó márka. 57.
Kecske, õz kicsinye. 58. Rubrika. 60. The ... Clark Five; 1973-óan feloszlott
angol beat-együttes. 61. Harci gáznak nevet adó belga város. 63. A légykapók
közé tartozó kis termetû szárnyas.

Függ.: 2. Mûszaki alakulathoz tartozó katona, régiesen. 3. Példaadó tolnai
község! 4. Kortárs francia színmûvésznõ (Annie). 5. Gyom páros betûi. 6. A
Nílus német neve. 7. Forgács, hulladék, tájszóval. 8. Weöres Sándornak a
Vígszínházban, 1984-ben bemutatott drámája. 9. Település; község. 10.
Kicsinyítõ képzõ, a -ka párja. 11. Karolás. 12. Különlegesen finom, elõkelõ.13.
... Montand; néhai francia színész, énekes. 14. A meghatározás második,
befejezõ  része (z. b.: T, S, N, U, T). 21. Több nõi név önállósult becézõje. 23.
Zenei hangsor. 27. Következmény kiváltója. 28. Színesfém. 30. Tejtermék. 31.
Játékvezetõi jeladó eszköz. 33. Nyelvtani fogalom; femininum. 34. Fél tucat.
36. Anyagi veszteség. 38. European Law Revievi jogi szaklap), röviden. 39.
Porció párolt köretbõl. 41. Hidegedõ. 43. Párosával nyes! 45. Balsiker. 47. Dél-
Amerika 2, a Föld 8. legnagyobb folyója. 48. Ott számít rá. 49. Bajuszt sodor.
52. Ritka férfinév. 54. Kisliba, tájszóval. 55. ... Lennon; a Beatles együttes leg-
endás tagja. 59. Testnevelési Tudományos Tanács (egykori sporthivatali
szervezet), röviden. 62. Nemzeti bajnokság, röviden. 64. Mítosz kezdete!

Mi az élet 4 szakasza? 
1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás. 
2. Amikor már nem hiszed el, hogy
van Mikulás. 
3. Amikor te vagy a Mikulás. 
4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás.

Mit mond az egyetemista november
elsején?
– De jó! Karácsonyig már csak kettõt
alszunk!

* Két szõke nõ beszélget.
– Képzeld idén a karácsony pont pén-
teki napra esik!
– De remélem, nem 13-ára...

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

Szõke nõ egy szórakozóhelyen egy
sráccal beszélget:
– Te milyen kocsival jöttél?
– Busszal jöttem.
– Jéééééé! van egy buszod?

– Miért nyitja ki a szõke nõ a bolt-
ban a tejet ?
–???
– Mert rá van írva, hogy itt nyisd ki.

– Képzeld, a bátyám ötéves kora óta
focizik – dicsekszik a szõkének egy fiú.
– Ez már valami! És nincs izomláza???

Anya csak egy van.
Anyós is, csak az többnek tûnik...

Csomó van a zsebkendõmön...
Valamit elfelejtettem. Biztos nem volt
fontos

– Hogyan vetik terhelési próba alá
az új hidakat?
– ...?
– Telerakják anyósokkal. Ha kibírja
jó, ha nem,  az is...

– Melyik a legnépszerûbb télen ûzött
sportág?
– ...?

– A hosszútávfûtés.

Hogyan vegyél rá egy férfit, hogy
csináljon meg valamit?
Mondd neki, hogy túl öreg hozzá.

– Megõrizte feleséged azt a
gyönyörû lányos karcsúságát?
– Mi az, hogy megõrizte, megdupláz-
ta!

Sok ember mottója lehet:

* Még nincs kész, de már majdnem
elkezdtük!
* A memóriám már nem a régi. És
ráadásul még a memóriám sem a
régi.
* Sok ember fél a magasságtól, én
nem, én a szélességtõl félek.
* Kétféle sebtapasz van: amelyik
nem akar ragadni és amelyik nem
akar lejönni!
* Akkora paraszt vagy, hogy érted,
mit mond Gyõzike.
* Az optimista két garassal a zse-
bében is úr. A pesszimista tele
páncélszekrénnyel is senki.
* Sosem fordítanék hátat a bará-
taimnak – annyira azért nem bízom
bennük.
* A Föld a naprendszer elmegyógy-
intézete.
* Többet nem iszom, de kevesebbet
sem...
* Légy kedves gyermekeiddel,
hiszen õk választják ki neked a szo-
ciális otthont!
* Amit az ember részegen tesz,
azért józanul fizet.
* Ha a „plázacicák“ tudnák mennyi-
be kerül egy traktor, mindnek
parasztfiú kellene...
* Olyan ronda vagy, hogy zsákban
hordtak óvodába.
* Olyan ronda volt, hogy kas alatt
tartották, mert nem tudták, hogy fut
vagy repül...
* Az, hogy más dolgozik még nem
ok a munkára.
* Az elveszett munkakedvet ne
keresd!
* Kis munkát kis, nagy munkát nagy
ívben kerüld!
* Ha dolgozni támad kedvem leülök,
és megvárom amíg elmúlik!
* Ne igyál, amikor vezetsz! Még
nekimész valaminek és kilöttyen a
pia!

Bíróságon

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Ragadd meg a pillanatot! 
– adventi 

gondolatok

Karácsonyvárás elsõ
vasárnapján tippentett
egyet az ég, és leesett az elsõ hó. Nagy
öröm volt! Valljuk be, decemberre az
ember egészen a feje búbjáig
beszürkül. Végre jött a hó, új, tiszta kez-
det, lényegtelen dolgok, hepehupák elfe-
dése és egy szép összkép nézegeté-
se, ilyen a havas táj kívül és odabent is.

Hiszen a hó csillogása leginkább
befelé tükröz: a benti észrevétlen
repedéseket és göcsörtöket is szépen
befedi a friss puha tisztaság. Végre,
végre felülemelkedhetünk!

Tudtuk, hogy meg kell szentelni, mert
másnapra elillan, és valóban. Ma már
csak a zöld füvön egy kicsire töpörödött
jeges hóemberke áll, a répa narancsa
meg a földön virít. „Ragadd meg a pil-
lanatot!“, mert hamar elillan, mint a hó!.

Állítsuk meg az idõt, úgy könnyebb
beleülni a percbe. Léteznek olyan tevé-
kenységek, amik ezt lehetõvé teszik. A
homokóra megáll, ha zenét hallgattok,
könyvet, mesét olvastok, ha alkottok,
süttök, semmit tesztek, pizsama napot
tartotok, ha gyertyába bámultok, ha
havas tájon jártok, ha énekeltek. A jelen
mélysége beszippant ilyenkor.

Jöttek és jönnek sorra a vasárnapok,
hol a varrógépet vettük elõ egyszerû
textildíszek varrásához (elõnye, hogy
nem kell hozzá varrástudás), hol a
mézes tésztát gyúrtuk. Jön még a
gyertyaöntés, beiglisütés és a kihagy-
hatatlan sötétedés utáni bolyongások,
nézni, hol milyen díszítésekkel készül-
nek karácsonyra. 

Az advent a latin adventus szóból szár-
mazik, jelentése eljövetel, megérkezés,
az Úr érkezése. Ha nem tudnám, azt
játszanám, hogy az „ad“ és a „ventilá-
lás“ kifejezés rövidített összetolása
ez. Valóban az adás és a ventilálás
ideje, utóbbi alatt érzelmi kienge-
désre, agyszellõztetésre gondolok.

Ilyenkor eltûnhetnek a feszültségek,
a harag, s mindenféle más felesleges
rossz, a csalódás helyét átveszi a
megbocsátás, újrakezdés. Elhesse-
getjük a rosszat és lubickolunk a
jóban, a karácsonyi hópihetáncban,...
vastagon hullik a szeretet. Adunk és
kapunk is.

Gyertyagyújtogatós, szaloncukorpa-
pírzizegõs, illóolajos habfürdõs,
mézeskalácsropogtatós, beszél-
getõs, kártyázós, versolvasós,
angyalharangos, csillagszórós
meghitt karácsonyt kívánok mindan-
nyiunknak! Zene és Zamat röpítsen
minket át az Új Esztendõbe!      K.E.

A Szeretet ünnepén

Talán mert oly sok évig tabu volt, most
min-denki a szeretetrõl beszél, a szeretet
után kiált, a szeretetet dalolja, vagy a sze-
retet után sír. A szeretet nevében ölelkeznek és harcolnak.
Vajon az emberiség történelme nem egyetlen szeretetkere-
sés, telve sikerekkel és fájdalmas kudarcokkal? 

A legmélyebb vágy... létünk értelme!
Tudjuk, milyen nagy gond az éhség a világban, milliók éhez-

nek és halnak éhen évente. A szeretet hiánya azonban még
veszélyesebb. Leépíti és szétrombolja az embert. Jézus éppen
azért jött, hogy elhozza a Szeretet Istenének az örömüzenetét,
Evangéliumát: bár mi elfordultunk Tõle, Õ még mindig szeret
minket és vár bennünket, mint a jó atya tékozló fiát. Újból
meg akar minket tanítani a legfontosabbra: okosan, õszintén
szeretni.

A szeretet folyó, ami a medrében áldás. A folyóvíz pedig
élõvíz, ami életet ad, de az állóvíz elposhad, és halott víz lesz.
Ilyen a szeretet is: nincs benne megállás, mert különben meg-
szûnik.

Amikor könnyekig meghatódsz, amikor erõsen ver a szíved,
az érzelmeid vezetnek. Amikor elveszted a fejed egy szépség
láttán, amikor valakinek a tudását nagyra becsülöd, csodálat
van benned. Amikor mindenre kész vagy, csak hogy valakit a
karjaidba vehess, birtokolhasd, érzékiségedbõl fakadó, mohó
vágyad irányít.

A szeretet azonban elsõsorban önmagunk odaajándékozá-
sa. Ha azt várod, hogy érzelmeid indítsanak szeretetre, kevés
embert fogsz szeretni. A szeretet nem ösztönös lépés, hanem
akaratod tudatos elhatározása, hogy teljesen add magadat má-
soknak.

Az érzelmi vonzódás, a csodálat, a vágy, mind Istentõl ka-
pott segítség, hogy elindulj a szeretetben. Amivel csak találko-
zol életedben: eszköz lehet, hogy jobban szerethess. A táplá-
lék, a bicikli, a könyvek, filmek, tanulmányok, a barátod, a há-
zastársad, a gyermekeid. Indulj el az úton! Fogadj el mindent,
ami jó, de csak azért, hogy továbbadhasd.

Az önzés a legnagyobb ellensége a szeretetnek. Aki folyton
azt várja, hogy õt szeressék, az mindig elégedetlen és siránko-
zó lesz, sõt, a környezete számára kiállhatatlan. Olyan lesz,
mint a fekete lyuk: mindent magába szippantó, végül felrobba-
nó csillag.

Komoly akadályai a szeretetnek a gátlások és a félelmek is.
Ha füttyentesz a kutyádnak, de az meg van kötözve, nem tud
hozzád menni. Ugyanígy, amíg rabja vagy valaminek, ha gátlá-
said és félelmeid megkötözve tartanak, nem tudod odaadni
magadat. Csak akkor fogsz tudni szeretni, ha kioldozod magad!

Viszont erre csak az képes, aki tökéletesen szabad. Talá-
lunk ilyet magunk körül? Sajnos, „nincs igaz egy sem“, mondja
Szent Pál.

Eljött viszont Jézus, az Igaz, aki képes feloldozni minket, jön
ma is, hogy megváltson minket! Szeretetreméltó kis csecsemõ-
ként érkezett, hogy ne ijedjünk meg tõle, köztünk élt, szolidáris
volt minden szegénnyel, szenvedõvel, magára vette gondjain-
kat, betegségeinket, sõt a bûneinket is. Ezeket felvitte a ke-
resztfára, és föltámadva kínálja nekünk is az újjászületés lehe-
tõségét. Ezt kérem és kívánom én is nektek, kedves Olvasók!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendõt!

Majnek Antal, püspök, kárpátaljai Új Hajtás

Láthatatlan karácsony   

Borongós, ködös téli nap. Isten nem bírta már
tovább tartani könnyeitõl súlyos zsebkendõjét, s a
földre ejtette azt. Nyirkos minden, mintha vékony
nyálkaháló terítené be a várost. Rátelepszik s
szinte agyonnyomja a lelkeket s a szíveket. A nyár
forróságából hátramaradt, kormos - langyos esõ
szitál. Az autógõz s az emberi romlott pára teszi
szürkévé és áthatolhatatlanná a már így is szürke
decembert. Igen, szürke karácsony elõtt állunk.

Újabb pocsolya loccsan. „Hiába, nem figyelek“ –
suttogva mérgelõdik. Begombolja a könyökén már
kikopott, béleletlen bõrkabátját. Míg morfondíro-
zott, az idõ erõsen lehûlt. Holnap karácsony –
gondolja. S eszébe jut még valami. Hát persze,
hogy is felejthette el? Karácsony vigiliáján az
egész baltacsattogással kezdõdik. Õ ilyenkor már
jól tudja: apja próbálja a fát a tartóba erõszakolni,
ami egyszerûnek tûnik, de a végén egész bonyo-
lult hadmûveletté fokozódik, s végül, épp csak
gondolatban talán még – tisztelettel az ünnepre –
egy enyhe káromkodás is megesik. A fa végre
bekerül a szobába. Békés, altató gyantaillat tölti
be a teret, mintha az egész erdõ jókívánságait
egy illatcsokorban küldte volna el az öreg fenyõ.
Mert hát minden bizonnyal öreg – gondolja. Hisz
tûlevelei már erõsek, s nem lágyan simogatóak,
mint a fiatal fáké, hanem inkább karmolva csiklan-
doznak. Mégis, nagyon jólesõ, baráti csiklandozás
ez. És igen. A cserépkályhában pattogó tûz. A
kiömlõ-ölelgetõ meleget jól érzi, még azon rövid
idõ alatt is, míg apja kinyitja az ajtót, hogy újabb
tûzhalálra ítélt tuskót dobjon a többi közé.
Ropogva-sikoltva ég, míg a nedvesség kipárolog
belõle. Sercenve gyullad a gyufa – végre meggyújt-
ják a fán a gyertyákat. Mégsem ezt szereti a leg-
jobban. Hanem amikor elfújják õket. Akkor a füst-
bõl finom pókháló-illat képzõdik, mely óvatosan
befonja a szobát. Semmivel össze nem hason-
lítható illat ez. S bár az elmúlást jelzi, mindig
felidézheti. Születésnap, névnap, halottak napja s
az adventi koszorú gyertyái – mind-mind ezt az
egyetlen illatot testesítik meg, kiemelve a kará-
csonyt a többi ünnep közül. Végül összekeveredik
az összes eddigi ünnepi illattal, óvóan feléje tor-
nyosul míg alszik s mély, boldog álomba ringatja.

Mégis, mit hagyott ki? Mi... Hirtelen fülelni kezd.
Éppen ez a különös. Semmit sem hall.
Megszûntek a léptek. S a ropogó esõ. Jólesõ bor-
zongás fut rajta végig, mikor váratlanul valami
lágyan megérinti arcát. Majd még egy és még egy.
Arccal az ég felé néz, s hagyja magát cirógatni a
puha hópihék által. Ez hiányzott hát. Ilyenkor az
egész piszkos város hófehér lesz. Tisztára mossa
bûneit, ha csak egy rövid idõre is az ünnep.
Lehajol. Végigsimítja a földet. Éreznie kell, ujjai
közt kell tartania az ünnepet ünneppé tevõ
meghatározhatatlan valamit.

Hisz mindezt õ nem láthatja. Születése után az
inkubátori oxigén-túladagolás megfosztotta, hogy
szemével gyönyörködhessék az ünnepben. De
nehogy sajnáljuk. Mint fentebb olvasták, minden
más érzékszerve az ünnepre van kiélezve, bõre
alatt, zsigereiben és naptár nélkül érzi az ünnepet.

Vidáman roppant a friss hó csizmája alatt,
amint továbbindult.
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Karácsonyi vers
Szálljatok le, szálljatok Betlehemi angyalok,
zörgessetek ma este meg minden kicsiny ablakot.
Házikóba, palotába nagy örömet vigyetek,
Boldog Békés Ünnepet.

Szálljatok le, szálljatok Betlehemi angyalok,
özvegy, árva annyi vár ma bú felejtõ balzsamot.
Szálljatok le, szálljatok
e napon az ég ide úgysem lehet messzire.

Betlehemi Jézus pihen szalma ágyon
van-e még szegényebb nála e világon
felénk nyújtja kezét, ránk mosolyog szépen
mosolyától fénylik a csillag az égen.
Kis kezébõl az áldás úgy hullik a földre,
mint gyöngyvirág  a májusi  rögre.
Meggyógyul a beteg e  gyöngyvirág száltól
palotában, kunyhóban a világon bárhol!

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

KÍVÁNOK MINDEN LAKITELEKI ÚJSÁG

OLVASÓJÁNAK!

Lejegyezte:

Hegyi Rozália

KARÁCSONY
Advent idejében járunk. Advent a vára-

kozás ideje, a megbékélés idõszaka.
Készülünk a szeretet ünnepének, a
Karácsonynak a megélésére.

De vajon tudjuk-e mit is jelent a karácsony?
A Karácsony egy õsi napfordulós ünnep és a világ min-

den pontján természetesen számon tartották a napfor-
dulókat a nap-éj egyenlõségeket. A földi élet végered-
ményben a fény-árnyék arányváltozása rendjének füg-
gvényében alakul. 

A karácsony, mint ünnepnap, minden keresztény  ország-
ban és a kereszténység nyelvterületén teljesen egyöntetû
és egyértelmû – az Úr születése napja, Jézus születése
napja. De itt a Kárpát-medencében csak azok a népek vet-
ték át  a KARÁCSONY szót, akik körülöttünk és velünk
élnek. 

Teljesen egyértelmû, hogy a magyar volt az átadó és
nem az itt élõ szláv népek.  Hogyan lehetséges az, ha mi
nyugatról vettük át a keresztény vallást – térítés útján –, és
az alapvetõ szavaink nemhogy nyugatról nem jöttek,
hanem a mi õsi nyelvünk formavilágából kerülnek elõtérbe. 

Õsi nyelvünk formavilágából vettük át, hogy Szûz Máriát
egyedül nálunk nevezik Napban Született Asszonynak,
Boldog Asszonynak. Nálunk nevezik keresztelésnek azt a
szertartást, amit a világ több nyelvén vízbemerítésnek
neveznek, és a görög babtist szóból származik. S nem árt
tudni, csak mi beszélünk keresztelésrõl! A többi nép
nyelvén ez merítés, vízbemerítés. 

S ehhez tartozik a karácsony is! Ha most Jézus
születése napját mi a karácsony szóval tartjuk számon,
akkor tudomásul kell venni, hogy Jézusnak van egy másik
neve, amit csak a magyarok tudnak kizárólagosan. 

Természetesen  Jézus a neve, keresztelés után hívják
Krisztusnak, tehát JÉZUS KRISZTUS. De van egy olyan
belsõ csodálatos sugárzó neve, amit végeredményben
senki más nem tud, csak õ és az édesanyja. S nálunk a
kereszténység errõl a vonalról származik.  

A karácsony névváltozata között megtaláljuk a
Kerecsenyt. Ha keressük a Turulnak, a koronás turulnak
az eredeti történetét, az Árpád-ház turul nemzetségének
kifejezõ erejét, akkor már ott vagyunk a koronás fejû turul
madárnál, mely egy fénymadár és ennek a legközelebbi
alaki változata lehet a kerecseny sólyom. 

A Kassa-i kódexbõl tudjuk, megintcsak  pontos
hivatkozásokkal rendelkezünk, hogy az õsöknek, még az
Árpád korban, Szent István utáni térítés korban a téli nap-
forduló a legõsibb ünnepe éppen  az a karácsony-kere-
cseny ünnepe. Ugyanis akkor röptették a sólymokat az
újjászületett Nap felé. 

Azt is tudni kell, hogy a kerecseny sólyom a Kárpát-
medencében költ le, és innentõl már nyugatabbra nem. 

A turul megtalálható a pártusoknál, szkítáknál,
suméroknál. A karácsonyt követõ nap István napja,  ez a
kereszténység világában Szt. István vértanú napja.

Magyarországon a Kárpát-hazában ekkor indul el a
regölésszertartás, és a regösök azt mondják: 

„Eljöttünk, eljöttünk Szent István szolgái.“
A Szent István név, mind a görögben, mint a latinban azt

jelenti: Szent Korona. 
Így válik izgalmassá a koronás turulnak a téli napforduló

ünnepe!
Szántai Lajos (történész) nyomán lejegyezte: 

Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivõi 
Könnyezve dalolnak 
Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak. 

Juhász Gyula

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra... 

Ady Endre

Nem tudok én igazi ajándékot
osztogatni 
Mint a tehetõsek aranytollat és
cigarettatárcát 
Én mindenféle szép szavakat
gyüjtögettem 
Adogattam olcsón, még nekem
is maradt, 
Gondoltam ezekbõl csinálok
most valamit 
Komponálok egy szép 
karácsonyi korált 
Amit aztán majd együtt fogunk
énekelni... 

Karinthy Frigyes

Végig a városon 
nem csilingel a szán,
mint gyerekkoromba.
Nem gõzölög a hó 
fázó lovak hátán.
A kocsit gép vonja.
Angyalok elszálló 
csengõje se csenget
a fehér utcákon.
Jézuska pénzért jõ, 
s karácsonyfát rendez
gazdagok házában. 

Babits Mihály

Ha szûk szoba: hadd legyen
szûk szoba. 
A szûk szobában is terem öröm, 
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén, 
Ó csak ne legyen sorsom 
bús közöny... 

Reményik Sándor  

És én fenyõtõl fenyõhöz megyek 
És minden fenyõt megsimogatok. 

És megkérdezem: virrasztotok még? 
És megkérdezem: hogy aludtatok?

És aztán feltûzöm a szívemet 
A legmagasabb fenyõ tetejére,  
S imába kezdek: 
Magány, Mi Anyánk... 
Néked ajánlom égõ szívemet...  

Reményik Sándor  

Zúgva nyargal a szél, hordja a havat,
Mindenekre tiszta fénypalástot ad. 
Egyiránt borít el bércet, völgyeket, 
Tán az egyenlõség tart ma ünnepet. 

Madách Imre

Szép Tündérország támad föl
szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, 
gyönyörû igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a
szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

Juhász Gyula

„A templomba / Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének, … 
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.“    Ady

Karácsonyi
ajándékötleteim:

az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,

a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,

mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,

magadnak tisztelet.

Költõink tollából néhány sornyi üzenet...

Pohárnok Jenõ:

Karácsonyfa alatt
(ezt nagyanyámék énekelték Karácsonykor,

máshol nem is hallottam)

El jö t t  a  nap,  mi t  várva-vár tunk,
Az égen cs i l lagfény ragyog,
Jézuska fá já t  ím'  e lhozták
A halkan szá l ló  angyalok.

Köszönjük neked,  édes Jézus,
Hogy szíved minket  így szeret ,
S az angyalok da lával  együt t
Dicsõí t jük  ma szent  neved!
S ha e lmúl ik  majd a karácsony,
Te akkor  is  maradj  ve lünk,
Míg é lünk,  ezt  a  k is  csa ládot
Szeresd,  ó  édes Is tenünk!



Mirõl szól a karácsony?
Erre az egyszerû kérdésre egybõl mindenki fejében a

következõ kellemes dolgok valamelyike jut eszébe: béke,
szeretet, meghittség, család, együttlét és még sorolhatnánk...

Aztán kicsit körülnézve kijózanodunk a mindennapjainkban
átélt valóságtól. Hisz mit tapasztalunk nap mint nap? Az
ünnepek elõtt mindenki õrült rohanásba kezd, és ahogy
közeledik a szenteste, egyre nagyobb teher nehezedik a vál-
lunkra. Hiszen tökéletes karácsonyt szeretnénk varázsolni
otthonunkba, így gondolataink egyre inkább az ünnepek körül forognak, és a
feszültség egyre jobban felõröl bennünket.

„Kinek nem vettem még ajándékot? Jó még az égõsor? És a díszek? A
szomszéd már szépen feldíszítette az ajtaját, nekem is kellene… És a fa! Élõ
legyen, gyökeres, vagy vegyek mûfenyõt? És mit fõzzek, és ahhoz mit ve-
gyek?… Hol? … Merre? … Mikor? … Mit?! Segítség!!!“

Ebbõl is látható, hogy a mai világunkban a karácsony-
hoz kapcsolódó kulcsszó a vásárlás és a rohanás lett...

Milyen kár, mert eltûnik benne pont az, amiért van ez az ünnep: a karácsony
és a szeretet. Rohanás, nyûg lesz belõle, ha nem vigyázunk! Idegesen zuha-
nunk a fa alá, s nem tudunk ilyenkor örülni a legkisebb szépnek és jónak sem!

Néhány praktikum:
Állítsuk össze legalább nagyvonalakban az ünnepi

készülõdés naptárát, és törekedjünk arra, hogy a
napokra lebontott teendõinket az adott idõpontban
végezzük el.

Listáink és a naptár segítségével tervezzük meg,
hogy mit, hol és mikor fogunk beszerezni.  Ha jól

gazdálkodunk az idõvel, elkerülhetjük a felesleges idegeskedéseket, nem
leszünk fáradtak, kimerültek szentestére.

Idõben vásároljuk meg a legfontosabb kellékeket,  ellenõrizzük a díszeket,
izzósorokat...

Ajándékcsomagolást se tartogassuk az utolsó pillanatra! Az utolsó este már
nem lesz türelmünk ilyenekkel bíbelõdni és a legszebb ajándék is veszít
értékébõl, ha nem megfelelõen öltöztetjük ünneplõbe.

De ami a legfontosabb:
Az ünnepi készülõdés során egy pillanatig se feledkezzünk el arról, hogy a

legszebb ajándék, ha a lehetõ legtöbb idõt töltjük a szeretteinkkel.
Gyermekeink számára az a legjobb ajándék, ha apa és anya együttjátszik vele
a fenyõillatú szobában. Tehát az idén ajándékozzunk sok-sok idõd
szeretteinknek, hogy az ünnep ne õrült rohanásból, idegtépõ készülõdésbõl,
hanem valóban a szeretetrõl, békérõl, meghittségrõl, együttlétrõl szóljon.

„Az idõ a jándék
Szakí ts  idõt  a  nevetésre,  az ö le lésre,  a  könnyre!
Szakí ts  idõt ,  k ívánj  va lami t ,  á lmodozz,  remél j!
Szakí ts  idõt  a  csodára,  az e lmélkedésre,  az emlékekre!
Szakí ts  idõt ,  beszélgess,  ha l lgass,  légy mások közöt t!
Az idõ a jándék.
Szakí ts  idõt  a  szeretet re  idén karácsonykor  is! “

Nézzünk néhány praktikus tanácsot:

Ne csak képeslapokon csodáljuk meg a kará-
csonyi „ruhában” pompázó házakat, az ünnepi
hangulatot árasztó lakásbelsõket! Az ajtódíszek,
kültéri égõsorok, girlandok, koszorúk, asztali díszek
segítségével mi magunk is kívül-belül ünneplõbe
öltöztethetjük házunkat. Emlékszem, gyermekko-
romban „olyan hirtelen jött a Karácsony“… Az ajándékokat persze már
hetekkel elõtte nagyon vártuk, de a lakásban semmi nem utalt az ünnepi
készülõdésre. Egyszercsak ott termett a karácsonyfa, szépen meg volt terítve
az asztal, és szólt a „Mennybõl az angyal”... 

Ma már a legtöbb családban ünnepi hangulatban telik a december, a házban
és a ház körül is sok apró dísz gyönyörködteti szemünket és lelkünket. 

Dekorációs alapelvek 
Advent idején minden évben újra és újra felmerül a

nagy dilemma: milyen színekkel, milyen stílusban díszít-
sek? Pár éve még csak a klasszikus arany-piros vagy
kék-ezüst párosítás jöhetett szóba, mára azonban új
színekkel bõvült az ünnepi paletta. Hogy ihletet merít-
sünk, meg kell csodálni a virágszalonok karácsonyi
„dekoráció-költeményeit”. 

A díszítés akkor lesz igazán látványos, ha a lakás
különbözõ pontjain elhelyezett díszek színvilága
egységes. Az alapanyagok használatában is fontos a
harmónia, hangulatos és figyelemfelhívó is egyben, ha több helyen is vissza-
köszön egy-egy díszítõelem. Például a piros-arany színkombináció teljesen
más hatást kelt csillámos gömbökkel, csillagokkal, mint ha szalma és fa
díszeket használunk, vagy arannyal lefújt termésekkel díszítünk. 

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

A megannyi díszítési stílus közül mindenki saját ízlése, szokásai szerint
válogathat. Van, aki ragaszkodik a nagymama díszeihez, vagy egy adott szín-
hez. Lehet diszkrétebb a díszítés, de lehet nagyon harsány is. Bármelyik stílus
jól mutathat, ha nem tévesztjük szem elöl a harmóniáról mondottakat! A
díszítõelemek harmonizáljanak egymással, illetve a lakás, a lakberendezés
stílusával! A  harmónia jegyében „dísz-családokat” alkothatunk, azonos stílus-
ban díszíthetjük az ajtót, a kandallót, a karácsonyi asztalt, és így tovább.
Ötletes elnevezések: „édes otthon” – a domináns szín a piros, piros-fehér
kockás szalagokkal kiegészítve. A „kristálytiszta” kompozíciók ezüst-fehér
csillogása, vagy a „Cézár palotájának” narancs-barna csillámos díszei
ugyancsak találóan adják vissza a nevek hangulatát. 

Divatos színek, anyagok 
A narancs-barna-bronz színkombináció a

legjobban a mediterrán hangulatú lakások
terrakotta vagy a klasszikus polgári lakások
barna színárnyalataival harmonizál. Az
ugyancsak divatos pink-fekete vagy türkiz-
ezüst „párosok” ott mutatnak igazán, ahol a
lakás, a falak, a bútorok vagy a textilek
hasonló színvilága biztosítja a harmonikus
hatást. Ahogy a ruháinkon is divatosak a gyöngyök, flitterek, csillámos minták,
úgy a kará-csonyi díszek között is egyre inkább teret nyernek ezek a csillogó
alapanyagok. Minden évben vannak újdonságok, és bár a legtöbben nem
cseréljük le évente díszeinket, felfrissíthetjük néhány új darabbal, divatos
kiegészítõvel.

Hol díszítsünk? 
Óriási a választék a kültéri égõsorokból, fényfüggönyökbõl és világító figu-

rákból. Kintrõl és bentrõl, a meleg szobából is gyönyörködhetünk a fényekben,
ha égõkkel díszítünk fel egy-egy tuját, kisebb fenyõfát. 

A bejárati ajtó hagyományos dísze a koszorú, alapja lehet fenyõág, gallyak
vagy szalma. A kiválasztott stílusnak megfelelõen díszítve elbûvölhetjük
vendégeinket, még mielõtt belépnének a házba. Szép és egyszerû ajtódíszt
kapunk, ha néhány tujaágat és borostyánt fûzünk csokorba és szalaggal,
gömbökkel feldíszítjük. Ne feledkezzünk meg az ablakokról sem! 

A ház beltéri „felöltöztetését” az adventi koszorúval kezdhetjük. A
megszokott koszorú forma többnyire a dohányzó- vagy étkezõasztalra kerül,
de szépen mutat virágállványra helyezve, vagy az ünnepi asztal közelében
felakasztva is. Ez utóbbi elhelyezési mód különösen kisgyermekes családok-
ban ideális, mert így az apró kezek nem férhetnek hozzá! Különleges négyzet
vagy csillag alakú adventi díszt is készíthetünk. A formát kitölthetjük tûzõhab-
bal, ebbe szúrhatjuk a gyertyákat, és díszítésként örökzöldet, apró gömböket,
terméseket. Egyedi ötlet a forma beültetése, a karácsonyi kaktuszok közül
„kinõtt” gyertyák pompás látványt nyújtanak.

Néhány kisebb díszt elhelyezhetünk a lakás többi helyiségében is. 
Folytatás a köv. oldalon!

Karácsonyi praktikák 1. 



Tükörre erõsítve, ablakpárkányon, íróasztalon, kandallón vagy a szobaaj-
tókon – az adventi koszorúval és a kopogtatóval har-
monizáló apróbb díszek erõsítik a „nagyok” hatását. 

Végül, de nem utolsó sorban, gondoljunk a hosszú
esték hangulatára. Gyújtsunk gyertyákat, hiszen a
gyertyafényben minden sokkal kedélyesebb, és
kellemesebb! De vigyázzunk, égõ gyertyát soha ne
hagyjunk felügyelet nélkül, fõleg gyerekek közelében!

Ajándékcsomagolás
Az ajándékcsomagolás ugyanolyan szorosan hozzátartozik a karácsony-

hoz, mint a bejgli, a fenyõ vagy az angyalka. Van, aki egyszerûen megold-
ja, beleteszi az ajándékát egy karácsonyi
mintájú ajándékszatyorba, van aki a bevásár-
lóközpontokban lévõ karácsonyi csomagolás-
szolgáltatást veszi igénybe, de a legtöbben saját
kezükkel csomagolják be a karácsonyi aján-
dékot, ezzel is jelezve, hogy a megajándékozott
kedves a szívüknek és figyelmet érdemel. 

Íme néhány ötlet karácsonyi ajándék csomagolására: 

Rajzoljunk ábrákat, szarvasokat, Mikulást, hóembert, karácsonyfát...
pasztell színû, vagy akár piros, zöld, sárga papírlapra.  Ha  zizegõs, csillo-
gós ajándékot szeretnénk adni, akkor vékony celofánréteggel vonjuk be a
papírt, és így csomagoljuk be vele a meglepetést. Persze enélkül is remek!
Játékos ötlet, ha egy kisebb társasjáték, például malom, vagy sakk
papírtábláját ragasztjuk az ajándékra, néhány egyéb kiegészítõvel a
játékhoz. Esetleg kártyalapot, vagy játékpénzt. Hiányos játékszettek így fel-
használhatók!
Zsírkrétával elõ lehet hozni a gyermeki kreativitást. Reszeljen némi
zsírkrétát két papírlap közé. Lehetõleg több féle színt használjon, de
maradjon ízléses. Majd kezdje el vasalni, amíg a zsírkréta meg nem olvad.
Ha kész, akkor vedd ketté a papírokat és hagyja kihûlni. Szép csomagolás
készíthetõ így.
Legyen merész, mikor a kötözõt választ az ajándékok átkötésére. Hagyja
az unalmas egyszínû mûanyag szalagokat! Válasszon színes szövetsza-
lagot, vagy akár tapéta díszszalagot, spárgát, raffiát... Hatásos lesz!
Tuti a karácsonyi meglepetés a következõ ajánlat: keressen egy gusztusos,
sima felszínû kenyeret a boltban. Vájja ki a belsejét, tegye bele az
jándékot, s borítsa be folpalckkal. Kartonpapírból és színes szalagokból
készítsen egy kosarat! Tegye a  kenyeret a kosárba, és úgy kösse át. 
Maradjon a minimálisnál! Vegyen olcsóbb karton díszdobozokat, és tegye
az ajándékokat azokba. Halmozza egymásra õket!  Látványra sem utolsó,
hát még ami benne van...

Töltse meg az adventet ízekkel! 
Nincs fantasztikusabb élmény, mint együtt sütögetni a gyerekekkel.
Talán csak nézni, ahogy boldogan esznek…

Téli illatokat a lakásba!
Minden évszaknak megvan a saját, jellegzetes

illata a szabadban és otthon is. Az adventre – sze-
rintem, nálam – a szellõztetések utáni harapható,
jégillatú, fenyõgyantás levegõ és a sütemények
illata a jellemzõ.
Ha ennél is finomabb illatot szeretnénk, akkor
egy tálat – ahogy a képen látjuk – töltsünk meg naranccsal, szárított
narancskarikákkal, aszalt almával, fakéreggel. Csillagánizst, fahéjrudat,
szegfûszeget is rejthetünk mellé.

Mindezek mellett azért javaslom, hogy süssünk is, mert
sokat segít a lakás illatain!   Mondjuk fahéjas almáspitét,
gesztenyét! Pirítsunk diót egy kis fahéjascukorral ....
illatos, csodás, és mennyei finom.

Nagyon fontos tanács a végére:

Az ünnepre nem csak a lakásnak kel l  kará-
csonyi  harmóniát  sugároznia,  hanem nekünk is… Mert  az
igazi  harmónia belülrõl,  a  le lkünk mélyérõl   jön!

Karácsonyi praktikák 2. Legyenek-e újévi fogadalmaink?
NE! Mert felesleges! Ugyanis az emberek többsége, több mint
70 %-a nem tudja betartani! Hogy miért nem? Nagyon egyszerû az
ok: az ember is a természet része, a téli hónapokban lelassul, „téli
álmot alszik“... Egyszerûen nem képes (vagy csak igen nagy
erõfeszítések árán) a téli idõszak közepén váltani, drasztikus áta-
lakulásba kezdeni!
Természetesen lehet a gondolattal foglalkozni, de a tervek meg-
valósítását tegyük át tavaszra! S természet megújulásával együtt
sokkal sikeresebben megy a fogyókúra, a sportolás elkezdése, a
dohányzásról való leszokás... és minden más, mely ilyenkor a fogadal-
mak sorában leginkább benne foglaltatik!
– Élvezze a percet! Éljen a jelenben, vagyis örüljön a gyermeke regge-
li mosolyának, az elégedettségének, melyet akkor érez, ha segíteni tud
egy barátjának...
– Ossza be idejét! Boldog emberek nagy célokat tûznek ki maguk elé,
melyet apránként teljesítenek.
– Erõsítse a pozitív érzéseket! Több bizonyíték támasztja alá, hogy a
negatív érzelmek károsan hatnak az egészségre, a pozitívak pedig fel-
gyorsítják a szervezet gyógyulását. Égessen illatos gyertyát!
– Törekedjen mély kapcsolatokra, legyenek barátai! Aki házasság-
ban, élettársi kapcsolatban él, könnyebben megküzd a stresszel.
– Mutassa ki boldogságát! A mosoly mosolyt fakaszt!
– Óvakodjon a tespedéstõl! Mindig legyen tevékeny!
– Mozogjon és pihenjen eleget! A boldog ember az élettõl sugárzik,
eleget alszik, szakít idõt a nyugodt egyedüllétre is.
– Fontos, hogy fordítson gondot a lelki nyugalmára is!
–  Idõnként kényeztessünk magunkat csokoládéval, jó az agynak (is)!
Ezek nem nagy dolgok, viszont naggyá tehetnek bárkit!
Békés, boldog új esztendõt!

CSÁKVÁRY ZOLTÁN:

Újévi imádság

Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén. 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Romokból építsz boldog holnapot, 
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát 
Uram, ne hagyd el árva magyarod!
Ne hagyd el õket, akik téged hívnak 
A mélységbõl kiáltva szent neved. 
Megváltást váró rongyos rabjaidnak 
Add meg Uram a napi kenyeret. 
Segítsd õket, kik mindig másnak vetnek, 
Kiknél az éhség elsõnek kopog, 
Mert áldásodból csak akkor ehetnek, 
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.
Takard be õket tél hidege ellen! 
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást! 
Addj, Uram, nekik áldó két kezeddel 
Bõ szüretet és gazdag aratást! 
Légy velük, akik verejtékben ázva 
Az új Bábelhez hordják a követ, 
S mentse meg õket irgalmad csódája, 

Amikor a torony mindent eltemet.
Minden áldásod, amit nékünk szántál 
Oszd ki közöttünk az újév során, 
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán 
Élõket köszöntsön a napsugár. 
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, 
Keresztre verték, adj hozzá erõt. 
Addj nekik, Uram, száz kisértõ fénynél 
Fénylõbb csillagot, égi vezetõt.
Vezesd õket, hogy soha, soha többé 
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk. 
Légy velük, Uram, most és mindörökké, 
Akkor is, mikor mi már nem leszünk. 
Akkor is, mikor jõ a boldog holnap, 
S parányi sorsunk emléke sem él, 
Sárga csontvázunk felett zöld fû sarjad, 
Szívünk porával messze szállt a szél.
Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén, 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Uram, ne hagyd el árva magyarod, 
Hallgasd meg szívünk újévi imáját, 
És legyen minden úgy, mint akarod. 

„Adjon az Úristen ennek a gazdának két szép tehenet, tejet, vajat
eleget! Hadd süssenek rétest szegény regölõknek.
Haj, regõ, rejtõ!
Azt is megadhatja az a nagy Úristen.
Adjon az Úristen ennek a gazdának két szép ólat, száz kis malacot. 
Az egyikbõl kifussanak, a másikba befussanak!
Haj, regõ, rejtõ!
Azt is megadhatja az a nagy Úristen.“

A mellékletet összeállította: Czinege Edit


