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XXIII. évfolyam11. szám
Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 

„Mi minden erõt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.“ (Móricz)  

A szeretet fényében

LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT
Ezúton is nagy szeretettel hívunk és várunk min-

denkit, hogy 2011. december havában ismét együtt
készüljünk a szeretet ünnepére, Karácsonyra!

Ismét színes programok közül választhatnak
mindazok, akik úgy döntenek, hogy az ünnepi ké-
szülõdés mellett jut egy csepp idejük a kiállítások
megtekintésére vagy elmenni egy hangversenyre. 

Kérjük, tekintsék meg az ünnepi hét programjait
és térjenek be hozzánk családostól a kiválasztott
programok bármelyikén!

AZ ÜNNEPI HÉT PROGRAMJAI:
(Részletesebben lásd a lap 11. oldalán!)

Egész héten:

Mákvirág Drogéria-Galéria
Karácsonyi elégia – Pesztalics Márta festõmûvész,
ikonfestõ (Szeged) ikonkiállítása, illetve 
Betlehem- agyagcsodák – Czinege Edit keramikus
(Lakitelek) kiállítása várja a kedves érdeklõdõket.

Jézus Szíve Római Katolikus Templom és
Plébánia nyitva áll minden kedves érdeklõdõ elõtt.
Bagi Ferenc plébános szeretettel várja mindazokat,
akik meg szeretnék tekinteni a templombelsõ
képzõmûvészeti alkotásait és az atya képgyûjte-
ményét.

December 10. szombat

Mûvelõdési Ház nagyterme 
1900 óra: Ünnepélyes megnyitó, melynek keretében
átadásra kerülnek az „Évszakok a Holt-Tiszán“ c.
fotópályázat díjai. A pályamûvekbõl kiállítás nyí-
lik a Mûvelõdési Ház aulájában.
Örömkoncert: A színpadon jó néhány lakiteleki
énekesismert és kevésbé ismert dalokat énekel.

Belépõdíj: 300,-Ft. Gyerekeknek tíz éves kor alatt a
belépés ingyenes!  (Az est bevételét a helyi halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyerekek karácsonyi
megsegítésére ajánljuk fel.)

December 11. vasárnap

Mûvelõdési Ház  elõtt 14 órától a Hópihe Bazárba
várjuk mindazokat, akik vásárolni szeretnének
kará-csonyra, illetve saját készítésû vagy egyéb
használt ajándéktárgyaikat szeretnék eladni.
Forralt borral és zsíros kenyérrel várjuk Önöket!
Tartósan 0 oC fok alatti hõmérséklet esetén korc-
solyázásra is lesz lehetõség a Mûvelõdési Ház
parkjában. 

December 13. kedd

Lakiteleki Református Egyházközség Temploma 
1700 Kuzma Levente szegedi orgonamûvész
koncertjére várjuk az érdeklõdõket.  A belépés
díjtalan. 

December 15. csütörtök

Mûvelõdési Ház moziterme
1000 óra: Mr. Popper pingvinjei c. filmet vetítjük
kicsik-nek és nagyoknak egyaránt. A belépés díj-
talan!

1200–1600 „Adni jó!“ –Karácsonyi ruhaadomány-
ozás a lakiteleki Szivárvány Óvodákban és a
Bölcsõdében.

December 16. péntek

Szivárvány Óvoda
1700 Luca-napi táncházba várjuk a táncos kedvû
gyermekeket és kedves szüleiket!
Mûvelõdési Ház
1200 órától Látvány disznó-
vágás, disznótoros vacsora;
majd táncház várja a kedves  érdeklõdõket. 

1400 órától a mûvház elõtti  HÓPIHE BAZÁRBA 
forralt borral és zsíros kenyérrel várjuk Önöket akár
vásárlóként, akár eladóként!

December 17. szombat

1700 Falukarácsony – Nagy szeretettel várunk
mindenkit hagyományos ünnepségünkre.
„Karácsony az én falumban“ c. gyermekrajz-
versenyre készült munkákból kiállítás nyílik és a
díjkiosztásra pedig a szünetben kerül sor. 
Ismét lesz sütisütõ verseny! Forralt borral és finom
mézeskaláccsal, teával várjuk kedves vendégeinket.

Minden érdeklõdõt nagy szeretettel hív és vár:
a sok-sok szervezõ, fellépõ, tevékeny lakiteleki

(Most  lapozzon a 11.  o lda l ra ! )

FIGYELEM!
DECEMBER 10-ÉN, 

SZOMBATON 14 -18 óra között
IMMÁR HARMADSZOR NYIT KI AZ
ADVENTI UDVAR ISKOLÁNKBAN.

AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
SZERVEZETT RENDEZVÉNYEN KARÁCSONYI

MÛSOROKKAL,
AZ OSZTÁLYOK ÁLTAL KÉSZÍTETT AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL,
FORRÓ TEÁVAL, FORRALT BORRAL, SÜTEMÉNNYEL,

ZSÍROSKENYÉRREL

VÁRUNK MINDEN LAKITELEKIT!

 

Fénybe mártott ecsettel 
szeretném a lelked kifesteni...

Szeretni annyi, mint megtenni a jót, kerülni a
rosszat. Óvni, félteni, körülölelni a szeretteinket az
értelem, az érzelem és az akarat egységével.  A jó nem feltétlenül
az, ami kellemes, hanem az, ami az ember javát szolgálja. 

Keveset beszélünk ma a belsõ jóságról, ami az emberekben
lakozik. És még kevesebbet az örömrõl. Minden ember jónak
születik. S az élet legnagyobb ajándéka, legnagyobb öröme, amikor
gyermek születik.

A karácsony: születésnap. Akkor ott, Betlehemben, egy város-
széli istállóban Kisded született. Az édesanyja rongyokba takarta,
jászolba fektette, az állatok a leheletükkel melengették. Õ, ez a
Kisded lett a világ Megváltója. Õ, aki a szegénységbe született. 

Isten elküldött egy angyalt, hogy válassza ki azokat az állatokat,
amelyek majd a leheletükkel befûtik az istállót, mire megszületik a kis
Jézus, Mária fia. Elõször az oroszlán jelentkezett, hogy õ az állatok
királya, õ majd megvédi Õt. Nem kellett, mert gõgös volt. A róka azért
nem, mert sunyi volt, a páva pedig hiú. Viszont a bárányok, a borjú
és a szamár megfelelt. Békességes, szorgalmas és jószándékú.

Jézus születése: birkák, borjak, szamár, szalma, pásztor, énekszó,
angyalok. Milyen egyszerû történet. Krisztus születésénél nincsen
„felhajtás”, csak a „csendes éj”, és a csillagok. Ezzel teszi az Isten
ünneppé Jézus születésének napját.  A Kis Jézus még lépni, még
beszélni sem tud, de már születésével is az igaz értékekre tanít. A
bárányok szelídségét kedveli, és a pásztorok õszintesége felé fordítja
kisgyermeki csillogó tekintetét. A békességben és a tisztaszívûségben
talál magának otthont. Nem megy oroszlánok közé, nem kutat kincses-
ládákban, és nem kezd „pozíciótárgyalásokba“. A miértre és a hogyan-
ra csak egy választ ismert: szeretetbõl szeretettel.

Bár az élet mindig hoz nehézséget, aggodalmakat, küzdelmeket,
figyelmetlenségeket, parttalanságot, meg nem értettséget, nézet-
eltérést,  hiábavalóságot, beleuntságot, magányosságot, fáradtságot,
és  lázadást.   De adjon biztatást nekünk, hogy a pusztába, szalma-
jászolban született kis Jézus is felnõtt, önmaga tudott maradni,
annak, aki volt: a bárányok és a pásztorok társa és barátja.
Szeretetbõl szeretettel élte az életét. 

A karácsony egyik legfontosabb üzenete: „mindenkinek van útja a
jászolhoz, az Isten szeretetéhez” – ne hagyjuk szétmorzsolni a keresõ,
õszinte szívünket, ne veszítsük el a hitünket, ne fújja be homokkal a
„sivatagi szél” a céljainkat és az elveinket. A hitünk és a szeretetünk
kell ahhoz, hogy az életünk megszilárduljon. A családunk a gyógy-
szer bármilyen válságban! Szeretetben, együtt – sokkal könnyebb!

Ne felejtsünk el felnézni arra a betlehemi csillagra, amely a nap-
keleti bölcseket is elvezette a Kisjézus jászolához. Õ végtelen
szeretettel várja az õszinte szívvel érkezõket. Ez az életünk célja,
amiért mindennap útrakelünk, a kedvünkre való vagy a fárasztó dol-
gainkat tesszük: a Kisjézus jászolát szeretnénk megtalálni a
pusztában. S hinnünk kell a minden rossztól megszabadító békes-
ségben, mert csak így virradhat ránk a „Mennybõl az angyal“
békessége, beteljesedése; és így hat ránk a betlehemi csillag ereje...

Szeretni jó! Jónak lenni nem nehéz. Jónak lenni jó!  Nem adom fel
a reményt, hiszek benne! Szeretném a fénybe mártott ecsetemmel a
te lelkedet is kifesteni... Czinege Edit



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Hõsi Gyõzõ (Tóth Gyöngyi)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

HÁZIORVOSAINK
DÉLUTÁNI RENDELÉSE 
* DR. RÁCZ PÉTER

keddenként rendel;
* DR. KALOCSA ZOLTÁN

csütörtökönként rendel
13-tól 15,30 óráig13-tól 15,30 óráig.

Köszön jük munkájukat !

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

GULYÁSNÉ GYÖNGYÖSI GYÖNGYI JUDIT (1958)

Pázsit Ferencné Palotai Olga (1929)

Holló Mihály (1937)

Nagy László (1950)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

BÁLINT AMBRUS ÉS KOVÁCS MÓNIKA

MÓCZA ISTVÁN NORBERT ÉS FARKAS ANITA GABRIELLA

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG november2. oldal

LEGFONTOSABB 
TELEFONSZÁMOK LAKITELEKEN

ASEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

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

Örömmel köszöntjük
leendõ keresztfiunkat,

Hõsi Gyõzõt, 
s kívánjuk, hogy boldog,

egészséges babaként nõjön fel: Móni és Zsolti

INFLUENZA ELLENI OLTÁS

Az idei évben is kiszállításra került a házior-
vosi rendelõkbe az influenza elleni oltó-
anyag.  Az oltások a háziorvosi rendelõkben
felvehetõk.
Jelenleg az alábbi fokozottan veszé-
lyeztetett kockázati csoportok oltását
javasolja az ÁNTSZ:
ww 3 évesnél idõsebb, súlyos betegség koc-
kázatának kitett
w krónikus légzõszervi betegségben szen-
vedõk, asztmás betegek;
w szív-, érrendszeri betegségben szen-
vedõk (kivéve a kezelt magas vérnyomás-
betegséget); 
w veleszületett vagy betegség/kezelés ré-
vén szerzett immunhiányos állapotban
szenvedõ betegek (beleértve a HIV-pozitív
személyeket, daganatos betegségben
szenvedõket is); 
w krónikus máj- és vesebetegek; 
w anyagcsere-betegségben szenvedõk, pl.
cukorbetegség, súlyos elhízás;
w más betegség miatt korlátozott légzés-
funkcióval bíró betegek; 
ww várandós nõk a terhességi héttõl füg-
getlenül; 
ww azok a nõk, akik a gyermekvállalást az
influenza szezonális idõszakára tervezik;
ww ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben,
lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézmé-
nyekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
ww tartós szalicilát-kezelésben részesülõ
gyer-mekek és serdülõk 
ww 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól
függetlenül. 
Oltási célcsoportba tartoznak továbbá a fenti
kockázati csoportokat a fertõzés átvitele
révén veszélyeztetõ személyek:
w egészségügyi dolgozók
w a terhes nõk és az újszülöttek, csec-
semõk gondozását végzõ egészségügyi dol-
gozók (beleértve a védõnõket is)
w szociális intézmények dolgozói.

Dr. Rácz Péter

1Itt találhatók meg a képek a faültetésrõl: 
http://erzsebetnapifaultetes.lakitelekportal.fotoalbum.hu

Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány 
(adószáma: 18341388-1-03)
Köszönetet mond minden támogatójának, aki 2010 évi
személyi jövedelem adójának 1 %-át alapítványunknak
ajánlotta fel. Támogatás összege: 74.033 Ft, mellyel a
Lakiteleki Polgárõrséget támogatjuk. Segítõ
együttmûködésüket köszönjük és reméljük a jövõben is
számíthatunk támogatásukra. Számlaszámunk: 52000018-
13100038 Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriuma

1%

„Már   1  éve,  hogy nem vagy közöt tünk
Távozásod még é lünk,  soha nem fe led jük.
Sokszor  o ly  jó  lenne átö le ln i  Téged,  
Miér t  pont  hozzánk vo l t  i ly  mostoha az é le t? 
Soha nem póto l ja  h iányodat  senk i,  
fá j  a  szívünk Nélkü led é ln i.  
Hiába hordok  a  s í rodra v i rágot ,  
E lvesztet tük né lkü led v i lágot . “

Emlékezünk  Lovas Bertalanné
halálának 1. éves évfordulóján. 
Nagyon szeretünk, soha el nem

feledünk. Szeretõ családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki
a szeretett kislányomat, a feleséget, az édesanyát, 

a menyet, a tanárt, a barátot, 
GULYÁSNÉ GYÖNGYI GYÖNGYIT

az utolsó útjára elkísérte, virágot, koszorút
hozott, s fájdalmunkban velünk együtt

érzett: a szeretõ család

A  Látássérültek Lakiteleki
Csoportja  megtartotta a 
hagyományos karácsonyi 

ünnepségét. 
Ezúton mond köszönetet minden segítõnek a

csodálatos összejövetelért: Golovicsné Marika.
„Fáradt tested megpihenni tért.
Jóságos lelked várja az égi tért.
Ha a tûrõké Isten országa.
A te lelkednek biztos az lett hazája.“

Köszönjük minden rokonnak, ismerõsnek, hogy
Holló Mihály 

búcsúztatásán megjelent, sírjára virágot, koszorút
hozott, fájdalmunkat enyhíteni igyekezett:

gyászoló családja

Köszöntõ 
Dóra Annamáriát 

születésnapja alkalmával nagyon
sok szeretettel köszöntik: 

édesanyja, testvérei, kisfia (Kevin),
keresztlánya (Bettina) és a család többi tagja

Emlékezés 
id. Tar Mihály 

halálának 21. évfordulójára

„Egy könnycsepp gördül le arcomról.
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Hiányod megszokni sose fogom,
De itt vagy a szívemben, és ez jó nagyon.
Hiányod nem pótolja semmi, 
Fáj a szívem tenélküled élni.“

Emlékeznek rád:
Szeretõ felséged,
menyed és unokád

Gál Ferencnét születésnapja
alkalmából köszöntik:

lánya, „onokái“ és annak családjai,
valamint a család többi tagja

Erzsébet-napi faültetés
2011. november 19-én, Erzsébet napján ismét faültetési akciót
szervezett az önkormányzat  – a mûvelõdési ház melletti
parkba. Ismét bebizonyította a falu, hogy ha kell, igenis össze
tudunk fogni! Több mint százan ültettük az örökzöld bokrokat,
lombos fáknak való csemetéket, vagy a bokorsorokat. Mások
locsoltak, gereblyéztek. Forró teát kaptunk, délben pedig
közösen elfogyasztottuk a bográcsos pörköltet. Jó hangulatú,
példaértékû közös munka volt ez is a településünkért!       -ge

Köszönjük Hraskó Istvánnak, a Petõfi Népe munkatársának, hogy Lakitelekrõl, az önkor-
mányzat munkájáról rendszeresen téjákoztatja az olvasókat! Kérjük, tegye ezt a jövõben is!

November 24-én a MAGISZTRÁTUS, 25-én az ELSZÁRMAZOTTAK
TANÁCSA tartotta összejövetelét. A jó hangulatú beszélgetések
nagyon tanulságosak voltak, errõl azonban helyhiány miatt csak a
következõ számban számolunk be. Úgy látjuk, hogy a tapasztalt
segítõk szívügyüknek tekintik Lakiteleken fejlõdését; jó tanácsaikat,
ötleteiket megosztják velünk! Nagyon örömteli! Köszönjük!          -ee-
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„VILLANÁS“ a képviselõ-testület legutóbbi munkájából:

A képviselõ-
testület november 3-
án tartotta havi ren-
des ülését. A
napirend elfogadása
elõtt letette hivatali
esküjét dr. Tóth-Péli
Emõke, Lakitelek
megválasztott jegyzõ-
je. (Munkájához sok
sikert kívánunk!)

Elsõ napirendi pontként a testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
belsõ ellenõrzési tervét. 

Második napirendi pontban tárgyaltak a tõsfürdõi meleg és hideg vizes kutak
állapotáról; a téma kapcsán jelen volt Sári András hidrogeológus. Hosszú ideje
probléma, hogy a tõsfürdõi termálvizes (K-28 számú) kút „homokol“, ezért
felújítása elengedhetetlen. 2006-ban és 2008-ban ellentmondásos vizsgálati ered-
mények születtek a kút állapotáról, ezért a képviselõ-testület elhatározta, hogy –
mielõtt felújításba kezdenének – megvizsgáltatják a kút jelenlegi valós
állapotát, erre ajánlatokat kérnek be. A K-35 számú hideg vizes kút ammóniatar-
talma pedig jelenleg a határérték felett van, ezért nem lehet használni. A kút ammó-
niamentesítésére szintén ajánlatokat kér be az Önkormányzat.

Harmadik napirendi pontban a képviselõ-testület elfogadta a Tõserdõért
Alapítvány és az Önkormányzat között, a Tõserdõ Szépe rendezvény lebony-
olítását szabályozó módosított keretmegállapodást, illetve külön a 2012. évi megál-
lapodást. A képviselõ-testület ülésén jelen volt Galgóczy Zsolt, a Tõserdõért
Alapítvány kuratóriumának elnöke. A módosítások értelmében ezen túl az
alapítvány fogja állni a rendezvény teljes áramszükségletét, 5 lakiteleki kézmûves-
nek ingyenesen helyet fog biztosítani, a Laki-Konyha Kft-nek ingyenesen
kitelepülési lehetõséget biztosít, valamint továbbra is évente 500.000 Ft értékben
hozzá járul a Tõserdõ szépítéséhez.

Negyedik napirendi pontban módosította a testület az Eötvös Iskola alapító oki-
ratát. A módosítás értelmében az iskolának lehetõsége lesz az alaptevékenysége
mellett kiegészítõ tevékenységként felnõttoktatással és iskolarendszeren kívüli
felnõttképzéssel foglalkozni. A Vargáné Subicz Beáta, valamint Vályi Gábor
budapesti pszichológus által kidolgozott képzés témája pályaorientációs és pályako-
rrekciós tanácsadás lenne. A képzés akkreditációja folyamatban van; a közalka-
lmazottak kötelezõ továbbképzésként jelentkezhetnek majd rá a késõbbiekben.

Ezt követõen a képviselõ-testület tudomásul vette Felföldi Zoltán polgármester
elõzõ testületi ülés óta végzett tevékenységérõl szóló beszámolóját, majd pedig
elfogadták a Polgármesteri Hivatal I-III. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Módosította a testület a 2011. évi költségvetést, majd elfogadta
a 2012. évi költségvetés koncepcióját. A koncepció novemberi elkészítése törvényi
kötelezettség, azonban sokban változhatnak még a keretek az állami költségvetés
elfogadását követõen.

A gyors ütemben zajló ülésen a képviselõk elfogadták a kötvényforrás fel-
használásáról szóló tájékoztatót, majd döntöttek pályázat kiírásáról az Önkor-
mányzat és intézményeinél, valamint gazdasági társaságainál munkavédelmi,
tûzvédelmi, környezetvédelmi szaktanácsadói állás betöltésére. Ezt követõen a
képviselõ-testület felterjesztés elfogadásáról döntött, aminek értelmében javaslat-
tal él az Önkormányzat Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter felé, hogy az
Országgyûlés módosítsa az adótörvényeket aszerint, hogy a helyi adókat
tartósan nem fizetõ személyek listáját közzé lehessen tenni. Jelenleg –
törvényellenesen – Hódmezõvásárhely és Visegrád él ezzel a lehetõséggel.

A képviselõ-testület három pályázó közül a Mobil Plán Mérnöki Iroda Kft.-t bízta
meg a dr. Deák István utca késõbbi felújításához szükséges tervezési feladatok
ellátásával. Az Önkormányzat DAOP pályázatot fog benyújtani ezen útszakasz
felújítására (piac tér – víztorony között).

A testület közbeszerzési eljárást indított a lakiteleki árvízvédelmi gát építése
kapcsán a projektmenedzsment tevékenység ellátására. 

Ezt követõen visszatérõ témaként a térfigyelõ kamerarendszer
mûködtetésérõl tárgyalt a képviselõ-testület. A kábelszolgáltató, a PR Telekom –
elõdjétõl eltérõen – fix díjat kér az Önkormányzattól a rendszer üzemel-tetéséért.

Mivel a falu máshogy nem tudja megoldani azt, hogy a
kamerák üzemképesek legyenek, évente 1.280.160 Ft-ot
fizet a szolgáltatónak– errõl döntött  a testület. 

A képviselõ-testület elfogadta a Tõsfürdõ 2011-es sze-
zonjának beszámolóját, majd arról döntött, hogy a helyi
turisztika összehangolt szervezése céljából megalapít-
ja a Tõserdõ Turisztikai Kft.-t. A Kft. ügyvezetõjének
kiválasztására pályázatot írt ki a testület. 

Ezt követõen a testület elfogadta a Laki-Gazda Kft. és az Önkormányzat település-
üzemeltetési csoportjának közös felkészülési tervét a téli síkosság-mentesítésre.
Ebben meghatározták, hogy a két szervezet munkavállalói hol fogják takarítani a
havat, illetve hóesés esetén milyen ütemben fognak a hóekék dolgozni.

A képviselõ-testület döntött arról is, hogy Lakitelek alapítóként részt vesz a
Homokhátság Fejlõdéséért Nonprofit Egyesület létrehozásában, ami ezentúl a
helyi Leader akciócsoport lesz. 

A képviselõ-testület értékesítésre jelölte ki az Önkormányzat tulajdonában lévõ
Kossuth utca 32. szám alatti ingatlant; a késõbbiekben pályázatot írnak ki az
értékesítésére. A Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete kezdeményezésére a
képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület a jelenleg használaton
kívül lévõ fogorvosi lakást ruhatárolás céljára igénybe vegye.

Ezt követõen tájékoztatást kaptak a képviselõk egy leendõ ipari terület
kialakítására alkalmas földterületekrõl. 

Egyebek napirendben Szentirmay Tamás felháborodását fejezte ki amiatt, hogy
Mindenszentek napján, valamint halottak napján is a kábeltévén egész nap egy
erotikus kép volt látható. Czinege Edit szerint nagyon szép volt a temetõ
Mindenszentekkor, viszont sajnálta, hogy a temetõben nem mûködött a világítás.
A temetõvel kapcsolatban Felföldi Zoltán polgármester megköszönte azok segít-
ségét, akik október 21-én részt vettek a temetõi szemétszedésben. Dr. Rácz Péter
a fogászati ellátásról érdeklõdött. Felföldi Zoltán tájékoztatta a képviselõket, hogy
dr. Németh László tájékoztatás szerint a jelenlegi – régi – fogorvosi székkel már
nem tudja biztosítani az ellátást. Az új fogorvosi szék beüzemelésre kész állapot-
ban van az új fogorvosi rendelõben, viszont hiányzik róla a fogorvosi lámpa. A
lámpa pótlását a doktor az Önkormányzattól várja, az Önkormányzat pedig a dok-
tortól.                                                                                          Varga Zoltán

Varga Zoltán

DELEGÁCIÓ

A délvidéki Bajmokon – Lakitelek testvér-
településén – az „Akácfa Emlék-temetõben“
november 2-án több mint százan rótták le
kegyeletüket az 1944-ben ártatlanul kivégzett
áldozatok emléke elõtt. Bajmokon közel félezer
magyart, bunyevácot, horvátot, németet végeztek ki
a II. világháborút követõen a szerb partizánok (gyer-
mekeket is!)... az eddigi ismeretek szerint itt 247
ártatlan civilt...; összességében több tízezret!

A megemlékezésen képviseltette magát
Lakitelek Önkormányzata is. Koszorút helyezett el
az áldozatok emlékére Felföldi Zoltán pol-
gármester, Madari Andor alpolgármester és
Czinege Edit önkormányzati képviselõ.

A három akácfából még él
ez az egy, mely tanúja volt

a szörnyû tragédiának,
azon az iszonyú napon...

Útban az
emlékhelyhez
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„TEGYÜK A DOLGUNKAT...“
Bemutatjuk Lakitelek jegyzõjét, dr. Tóth-Péli Emõkét

November elsõ önkor-
mányzati ülésén letette
esküjét az új jegyzõ-
asszony. Szeretnénk
most bemutatni Õt,
hogy megismerjék a
Lakiteleki Újság olvasói
egy picit magánem-
berként, és mint a
Lakiteleki Polgármes-
teri Hivatal törvényes
mûködéséért felelõs
jegyzõjét.

– Emõke! Mit lehet tudni rólad, a családodról, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy a
családfád gyökerei nem innen sarjadnak. Hol éltél, honnan jöttél, ki a társad?

– Ahol most lakunk, oda hosszú út után, de hazatértünk. Anyai dédmamám és nagy-
mamám nyárlõrinci születésû, Forgó lány. Tízen voltak testvérek, rokonaim szép
számmal élnek itt, akikkel ritkán ugyan, de tartjuk a kapcsolatot.

Családomról annyit, hogy szüleim Kiskunfélegyházán élnek. Apu 40 évig a közigaz-
gatásban, anyu 44 évig a bíróságon dolgozott. Általános- és középiskoláimat
Félegyházán jártam ki, az egyetemet pedig Szegeden végeztem el. 

3 gyermekem van, akik Lakiteleken jártak óvodába és járnak iskolába. Férjemmel,
gyermekimmel külterületen élünk számtalan kutya, macska, ló és egyéb jószág „tár-
saságában“.  

– Miként, hogyan kerültél Lakitelekre, s leginkább az izgat, hogy miért éppen ezt a
települést választotta a családod új lakhelyül?

– Ahhoz képest, hogy édes nagyanyám gyermekkorom óta felemlegetett, és
gyönyörû történetekkel fûszerezett, emlékekkel teletûzdelt lakhelyére költöztem, ahol
is anyám folyamatosan, újabbnál újabb történetekkel „traktál“, mely akár tanyákhoz,
akár földekhez, akár állatokhoz, akár az éjszakai tanyasi hangokhoz, hangulatokhoz
kötõdnek, nem ilyen mesés ideköltözésünk története. Párommal házasságkötésünket
követõen hirdetéseket bújva, ingatlanok után kutatva – külön történet lenne elmesélni
hogyan –, de végül is a világoshegyi iskolánál kötöttünk ki. 

Ennek a helynek lelke van, meggyõzõdésem, nem mi választottuk ki az épületet,
hanem az minket. 

Köszönettel tartozok a jó Istennek – és persze a férjemnek – , hogy ezt megadta
nekünk.

Szomszédaink kivétel nélkül remek emberek, jó családok, akikkel öröm itt élni.
– Hogyan lehet egy családnak belakni egy egész iskolát?
Gyorsan hozzá szoktunk a hatalmas térhez. Maga az épület 1926-ban épült,

Klebelsberg Kunó iskolareformja alatt. Szerkezetileg teljesen ép, a falak szárazak,
csak le kellett festetnünk, egy picit átalakítanunk, és máris beköltözhetõ lett.

– Van-e üzenete azoknak a falaknak, ahol valaha sok-sok diák tanulta meg a
betûvetést, az olvasást, felelt, dolgozatot írt. Mennyire érzik át ezt a gyermekeitek?

– Üzenet jellegét nem érzik át, viszont tisztában vannak ezzel a körülménnyel, néha
számon is kérik rajtam: minek nekik iskolába járni, hiszen egész életüket abban élik.
Viccet félre téve – számomra meglepõ módon – határozott álláspontot képviselnek.
Egyszer feltettem nekik a kérdést, mi lenne, ha beköltöznénk Kecske-métre, melyre
egybehangzóan „nem“ volt válaszuk, pedig ismerik a várost, annak minden elõnyét és
hátrányát, hiszen hetente több alkalommal fordulunk meg ott. 

– Nagyon határozott egyéniség vagy, ez mindenképpen szükséges a szakmádhoz.
Már az egyik pályázati beszélgetés alkalmával fel is tettem Neked a kérdést: „mindig
ilyen katonás vagy?“ Én már tudom a választ, hogy nem, de mit osztasz meg ebbõl az
olvasókkal?

– Meg is lepett akkor a kérdésed, hirtelen nem értettem, miért probléma ez, hiszen
jegyzõt kerestek és nem anyámasszony katonáját. Számomra természetes a munkám
során ez a fellépés, hozzátartozik ahhoz. Persze általában nem ilyen vagyok, csak tár-
gyalások alkalmával. 

A jogászok különbözõek. Van, aki szeret hosszasan, szóvirágokban,  körmondatok-
ban fogalmazni,  és van, aki lényegre törõen, tömören,  tõmondatokban fogalmaz. Én,
az utóbbiak közé tartozom, talán emiatt tûnik kívülálló számára néha katonásnak
viselkedésem. Valóban nem szeretem a „sallangot“, tárgyalások során gyorsan lecsu-

paszítok, az esszenciára, a lényegre törekszem. Megszoktam ezt. A bírósági tárgyalá-
sokon a bírák – joggal – nem szeretik, ha valaki félrebeszél, ha vargabetûket ír le.

Napi szintû munkám során teljesen más vagyok, de erre nézve viszont pontosan nyi-
latkozni csak munkatársaim tudnának, ezt igazán õk érzékelik. 

Nem vagyok ideges típus, és tudatosan törekszem arra, hogy munkahelyen kol-
legáimmal sokat nevessünk. A mindennapok során rengeteg emberi problémával
szembesülünk, amely lelkileg mindenkit megvisel. Ennek feloldására szükség van egy
kis vidámságra. Jobb a mindennapokat derûsen, mint sírva megélni, még akkor is ha
sokszor inkább ez utóbbit tennéd.   

– Mennyiben más egy önkormányzati jogi munka, mint ügyvédnek lenni?
– Részben azonos, részben más. Azonos, mert itt is jogszabályokat kell alkalmaz-

nunk és ott is. Az egyetemen azok szerkezeti felépítésére, értelmezésére,
használatára tanítanak meg bennünket.

Azonos, mert mindkét helyen ügyfelekkel kell foglalkozni. 
Más, hiszen ügyvédként saját magad ura vagy, a döntéseket a saját felelõsségedre

hozod meg, az önkormányzatnál viszont sokan, sokféleképpen kontrolálnak, nincs
akkora döntési szabadságod.

Ez utóbbiból eredõen az ügyvédi munka „pörgõsebb“, az önkormányzatnál  viszont
lassúbbak a történések. 

A magánszférában a klasszikus jogterület alkalmazása az elsõdleges, a polgári jog,
büntetõjog, mely viszonylagos stabilitást jelent, addig a közszférában egy gyorsabban
változó, és jelenleg is állandó átalakulást megélõ joganyag használatos, a közigaz-
gatási és önkormányzati jogszabályok.

– Már jó pár hete bent dolgozol a Hivatalban, ismerkedtél az önkormányzat
mûködésével, a képviselõ-testülettel… Mi a tapasztalatod? Nehezebb vagy  könnyebb
lesz, mint elképzelted? 

– Bírom a gyûrõdést, de õszinte leszek: nincs idõm ezen gondolkodni. Dolgozom.
Rengeteg a munka, a tennivaló. Pörögnek a napok, egyik a másik után. Azt hiszem
ezzel újat nem mondtam, hiszen ma ebben az országban mindenki, bárhol van, bármit
csinál hasonlóképpen éli meg a mindennapokat.

– Sokszor látjuk, hogy a munkaidõ végét követõen, késõ éjszakába nyúlóan még
mindig bent dolgozol az irodádban. A családodat mennyire viseli meg, hogy az  édes-
anya, a feleség jóval kevesebb idõt tud rájuk szánni, mint tette ezt eddig? 

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy semennyire, és minden ugyanúgy zajlik
életünkben, mint korábban. Természetesen a családnak és nekem is meg kell szokni
a változást, mely nem egyik percrõl a másikra történik. Sajnos helyben lakó
nagyszülõk hiányában férjemmel közösen oldjuk meg ezt a problémát. Bár nagyon
jólesett a következõ történet:  minap a nyugdíjas klub bálján vettem részt, ahol ked-
vesen és viccesen felajánlották, hogy ha kell, szólok és egyszerre akár tizenöten is
eljönnek és segítenek nekem a gyermekmegõrzésben.  Természetesen nem fogad-
tam el, de az idõsek gesztusa –  még ha viccnek is szánták –  szívet melengetõ, és
igazán megható volt. 

– A jegyzõ a hivatal minden intézkedésében a törvényességért felel. A polgármester
„jobbkeze“.  Két erõs személyiség, akiknek az a legfontosabb, hogy jól mûködjön a
rendszer. Hogyan tudtok együttmûködni egymással? Azt mindannyian tudjuk, látjuk,
érezzük, hogy a tempó maximális sebességû. Te is bepattantál a mókuskerékbe, s
azóta egyforma sebességgel tekered. Tényleg erõt próbáló az új helyzettel való
megismerkedés, és a számtalan, szerteágazó napi problémák zöme? Jól látom, hogy
Neked nem is okozott olyan nagy nehézséget beszállni ebbe a sûrû tematikájú és
nagy sebességû verklibe?

– Hú, egy kicsit sok kérdést tettél fel egyszerre. Rendben. Akkor a feltett kérdések
sorrendjében röviden, mindegyikre válaszolok: A polgármester és a jegyzõ kapcso-
latára vonatkozóan annyit tudok mondani, hogy bár sokszor vitatkozunk, nem értünk
egyet bizonyos kérdésekben, azért alapjában véve megfelelõen együtt tudunk mûköd-
ni. Õ inkább tárgyal, reprezentál, én viszont a jogi jellegû szakmunkát látom el.
Személyesen ritkán találkozunk, én a hivatalban, õ pedig állandóan úton. Általában
telefonon tartjuk a kapcsolatot.

Valóban mindketten elég erõs személyiségek vagyunk, küzdõ szellemmel megáld-
va, mely remélhetõleg a község javát fogja szolgálni.  

Valóban maximális a tempó, egyszerre sok mindent próbálunk megoldani. A
sebesség óriási, melynek részben már most van látszatja (temetõtakarítás, parkosítás
stb……), részben pedig lesz.

Beszálltam a mókuskerékbe, mely azóta sem akar megállni. Az, hogy ez nem oko-
zott nehézséget köszönhetõ egyrészt munkatársaimnak, akik végtelen türelemmel
segítenek nekem és válaszolnak folyamatos feltett kérdéseimre, másrészt korábbi
gyakorlatomnak, munkában töltött éveimnek. 

Folyt. a köv. oldalon.
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– Mit vársz el a munkatársaktól, és mit saját magadtól?
– A válasz egyszerû. Mindenkitõl, saját magamtól ugyanazt: tegyük a dol-

gunkat.
– Hogyan lehet megoldani ill. megelõzni a településünkön azt, hogy minél

kevesebb legyen a konfliktushelyzet?
– Lehet, hogy naiv vagyok, én azonban nem látom, hogy településünkön

említést érdemlõ konfliktushelyzet állna fenn. 
Szeretek itt élni. Szeretem az itt élõ emberek mentalitását, gondolkodását.

A városhoz képest sokkal összetartóbbak, és egyúttal nyitottabbak. Jobban
odafigyelnek egymásra, gyermekeikre, segítõkészebbek.

A gazdasági helyzet viszont siralmas, és naponta szembesülök az
ügyfelekkel való beszélgetéseim során azok negatív hozományaival, de ez
önmagában nem konfliktushelyzet. 

Az elégedetlenség sem az, mely mindig volt, van és lesz is. Persze vannak
olyanok is, akik törekszenek az elégedetlenség generálására. Ezt én suttogó
politikának hívom, mellyel szemben viszont nem tudunk mit tenni. Dolgozni
kell, mely hosszú távon meghozza gyümölcsét. 

Konfliktushelyzet alatt én azt értem – munkám szemszögébõl ítélve – ha a
település választott vezetõi oly mértékben széthúznának, haragudnának
egymásra, hogy képtelenek lennének együtt dolgozni, döntéseket hozni, ezál-
tal egyhelyben topognánk, és ez végsõ soron a falu kárára válna. 

Más településekkel ellentétben viszont ilyen nálunk nincs. Polémiák, viták
vannak, de ha igazán komoly döntéseket kell hozni, melyeket elõtte ész
érvekkel indokolnak, megvitatnak a képviselõ-testület mindkét oldala
„összezár“ és tud egységesen határozni. Ez megnyugtató érzés, azt mondom,
ha az országos politika rólunk venne példát már nem itt tartanának. Fontos
számukra, hogy mi a jó a településnek, és nem az, hogy ez politikailag kor-
rekt-e vagy sem.

– Lakiteleken van-e lehetõség a gyors fejlõdésre, hol lehet kitörési pont?
– A mai gazdasági helyzetben kitörési pontról nehéz beszélni. Már azt is

nagy sikernek könyvelem el ha a jelenlegi szinten tartanánk magunkat. Ennek
ellenére azt mondom nézzünk körül és láthatjuk, a környékbeli
településekhez képest Lakiteleken most hosszú távú, értékteremtõ
beruházásoknak lehetünk tanúi: gátépítés, fûtéskorszerûsítés, a
településüzemeltetés mûszaki színvonalának emelkedése, parkosítások.
Nem tartom lehetetlennek, hogy a közeljövõben legalább egy tisztességes ját-
szóteret ki tudnánk alakítani.

Persze értéket hiába teremtünk, ha azt nem sikerül megóvnunk a vandaliz-
mustól, pusztítástól. Ehhez viszont összefogásra van szükség a lakosság, a
civil szervezetek, a polgárõrség segítségével együtt. 

Az elõbb felsoroltak kitörési pontok, míg a jövõt tekintve, hosszú távon
annak tartanám az önellátó települést, a mezõgazdaság és a turizmus
fejlesztését. Ezek nem egyik pillanatról a másikra megvalósuló álmok, az
ezekbe befektetett munka látványosan csak hosszú távon térül meg.

– Emõke, van arra idõd, hogy egy kicsit olykor magadban légy? Leülsz egy
könyvvel, vagy valamilyen hobbidnak hódolsz? 

Nincs, de ezt felvállaltam, örülök, hogy csinálhatom, nem panaszkodom.
Remélem hasznára leszek a hivatalnak és a településnek.  

– Hamarosan itt a karácsony, hogyan készültök rá? Milyen a három gyer-
mekkel a tanyasi karácsony? Neked, Nektek mi az üzenete a karácsonynak?

Család, hangulat, illatok, ízek, imák, szerelmek. 
A karácsony nálunk a családról, rokonokról, barátokról és hitünkrõl szól. A

szentestét szûk családi körben ünnepeljük, az azt követõ napokban pedig
körbejárunk mindenkit. Természetesen nagy a sütés, fõzés, készülõdés,
betlehemezés. A gyerekek izgatottak, közösen díszítjük a fát. 

A tanyasi karácsony gyönyörûsége és mássága igazán akkor mutatkozik
meg, ha leesik a hó. Az káprázatos, olyan mint a mesékben, minden
szikrázóan fehér, kristálytiszta. Összejönnek a környékbõl a gyerekek, az
erdõben együtt szánkóznak, hógolyóznak, hóembert építenek.

A karácsony üzenetét megfogalmazni olyan szépen , mint Wass Albert tette
én nem tudom, ezért szavait idézném: „Legyen menedéktek a szeretet, és
jobb lesz a világ, amelyben éltek.“ Ez egyúttal ars poeticám is, ez szerint
próbálom élni mind magán-, mind szakmai életemet.

– Úgy legyen! Emõke, a munkádhoz sok sikert, kitartást, segítõ társakat;
családodban sok-sok szeretetet, megértést, egészséget, békét és boldogsá-
got kívánok. Czinege Edit

Árpád-korabeli falu és  középkori leletek Árpádszálláson
Lakitelek árterületén, Árpádszállás

alatt elkezdték a gátépítést. Volt ugyan
egy alacsony „nyúlgát“, de minden tiszai
áradáskor veszélyben voltak a hajdani
„Tökfalusi“ házak. Egy nyertes pályázat
(KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) segít-
ségével a napokban elkezdõdött a laki-
teleki gát építése. Utak, gátak, nagyobb
területû építkezések elõtt kötelezõ
régészek feltárásokat végezni,  nehogy
visszavonhatatlan kárt tegyenek esetleges múltbeli építészetben, kultúrában... Bizony
szerencsésnek bizonyult ez a kutatás, mert néhány centivel a föld alatt már az elsõ napon
több százéves ezüst érmeket (kb. 1180-ból való) és ékszert (ékköves aranygyûrût) találtak.
Néhány tízcentivel a felszín alatt Árpád-kori és középkori falu részlete is elõkerült.
Gyorsan terjedt a hír, s jómagam is lementem megnézni az ott folyó munkát. 

Sultis László ásatástechnológus-
sal, restaurátorral beszélgettem, mi-
közben a gépek hatalmas erõvel hoz-
tákvitték a földet. Nyolc munkatársa
pedig végezte a kutató munkát. A fa-
gyos hajnalok sem kímélik õket, bizony
gémberedett ujjakkal rajzolnak az
ásatás-vezetõvel, a többiek lapátolják,
hordják, szorgosan fejtik a hordalékot... 

Vezetõm elmesélte, hogy épségben találtak Árpád-kori utcát, a két oldalán házakat.
Semmi nyoma nincs annak, hogy ezt valamikor is feldúlta volna akár a tatár, akár a török
horda. Emberi csontokat nem leltek, tehát szertartásszerûen temették el a halottaikat az
akkori templom köré. Megerõsítette Sultis úr
a kérdésemet, hogy elképzelhetõ, hogy a
volt Szikra-tsz központjában lévõ temp-
lomrom lehet az a kápolna, az a keresett
templom, amirõl feltételezhetjük, hogy
aköré temetkeztek. Valószínû, hogy addig
tarthatott ez a település... s még ki tudja,
meddig, mely irányban! Az sem kizárt, hogy
a korabeli forrásokból ismert Felsõalpár
nyomait sikerült azonosítaniuk. Ha befejezõdnek a feltárások, az alapján pedig a rajzok is
elkészülnek, akkor sokkal pontosabban meg tudják határozni a feltárt települést. 

Hogy honnan tudják megállapítani, hogy mely korból származnak az élet nyomai? Sultis
úr elmondása alapján több mint 800 év üledéke látszódik a nyomvonalban. A sötét rész
jelzi az ember által lakott idõt; míg a világosabb a hordalékost. Óriási homokmozgás
tapasztalható, ez részben a szél, részben az árvizeknek köszönhetõ. Két sötét sáv jelenik
meg folyamatosan, így biztosan mondható, hogy a 10. és a 15. szd idejét jelzi.                         

Rengeteg állati csontot találtak, ebbõl készült csontkorcsolyát is láttam; ezenkívül több
fémtárgyat, késnek a pengéjét, cserépedények maradványait, kemencehelyet, gabona-
tartókat, élelem tárolására földbe mélyített gödröket, vermeket ástak már ki, karám-
oszlopok helyeit is feltárták. Jól látható, hogy az állatoknak kerítõárkokat, karámrend-
szereket építettek. Több lakásul  szolgáló épület nyomait is megtalálták. 

A teljes feltáráshoz 4-500 millió forint kellene! Sajnos nem valószínû, hogy az egészet
sikerül megtalálni, kiásni. De megmentik azt, amit csak tudnak. Bizony vissza kell a nagy
részét temetni... (Ezt sehogy sem nem tudom elfogadni!) Lesz, amit még feltárnak, elsõ-
sorban azt, ahol vékonyabb földréteg védi a lelõhelyet.  Az itt látható edénydarabokat,
fénytárgyakat restauráljuk, s ezekbõl kiállítást nyitunk, elhozzuk persze Lakitelekre is,
megismerheti mindenki. A középkori falu sorsa még talányos. Visszatérünk rá.

Örömmel jövök, hiszen az egykori álmom néhány csipetjét szedegettem fel, szívtam
magamba, hiszen tizenévesen régész szerettem volna lenni...                      Czinege Edit
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Kozma Gyula naplójából idézünk... 5. rész

A féltve õrzött kockás füzet titkait osztjuk meg az olvasókkal, amibe Gyula bácsi írt,
zsinórírással rendezte sorokba az élete fontosabb eseményeit. Tõle olvashattunk a
lakiteleki országzászlóról; tõle hallhatjuk, hogy miként élte meg Trianont, a háború
borzalmait. Megismerhettük, miként is lett belõle költõ, aranykalászos gazda. 

Így folytatja a naplóját a háború borzalmaira emlékezve:

Éjszaka meg odaállt a vonat, a vagonok, és megrakták... reggelre elment. Rettegés, hogy a
következõben én is benne leszek-e.. Itt jutottam el odáig, ahol a vég, a téboly... ahová szegény
Dunszt doktor úr... Itt volt Lakiteleken a körzeti orvosunk, aki megõrült a fogságban.
Fogságban címû versem:

Rab vagyok, rab vagyok, mint az erdõk dalos ajkú madara,
Bontogatnám, bontogatnám borzolt, tépett szárnyamat.
Én Istenem, jaj de nagyon erõtlenek és farádtak.

Olyan vagyok, mint fényes kalitkába zárt mezei pacsirta,
Ki röppenne a fényes szabad nap felé szabadon, sikongva.
Fel, fel magasba, a kék égbe hol nem bánthatja senki sem.

Isten szeme ragyog rája, tündökölve fényesen,
Fényes a kalit ajtaja, Úgy látszik, nyitva van.
Vágyó szeme szabadsághoz szokott, szíve a csalást nem láthatja.

Üvegbõl van az ajtó, átlátszó, mint az ármány.
Meg az emberi gonoszság, ami õtet ide bejuttatta. 
Csillan a szem, dobban a szív, rebben a szárny.

Elõre, ki a szabad mezõre, az üde, zöld, susogó erdõbe.
De jaj, koppan a fej, eltört a szárny is, a porban fekszel kismadár,
Tolla borzolt, tépett lett, a vergõdésben férgek sokasága rajta már.

Piciny fáradt beteg szíve egyet-kettõt dobban még,
Bágyadt szemek lecsukódnak
És e romlott világ gonoszsága már õt többé nem bántja.

Kicsiny lelke fent a mennyben a jó Isten elõtt szabadon csicsereg.
Én is majd csak szabadságot ott találok,
Viszonyt látni ottan foglak kedveseim titeket.                                     Székesfehérvár, 1945. május 5-én.

Itt meg kell jegyeznem, hogy mi okozza nálam ezt a nagyfokú lelki megrázkódtatást. Ugyanis ahogy fogoly
lettem, Sopronból Kisfaludra hajtottak bennünket, itt már voltak foglyok egy nagy tarlón, mint a barmok, meg
még hajtottak is hozzánk... (Ez is mind külön regénybe való élmény lenne.) A lényeg, hogy itt találkoztam
hazaiakkal, lakitelekiekkel. Elõször Subicz Miklóst ismertem meg. Szóltam néki, hogy vasutas fiatalember
álljon meg! (Vasutas egyenruhában volt.)  Fején magas tetejû kemény, vasutassapka. Akár ilyen volt az
egyenruhához a vasutas sapka, késõbb jó is volt, mert Miklós magas volt, a sapkával kimagaslott két fejjel a
többiek közül. A nagy bajúszom miatt nem ismert rám. Aztán kérdeztem tõle, hogy vannak-e még
lakitelekiek, találkozott-e másokkal is. Õ azt mondta, hogy igen, Csontos Pista, az öreg Országh János.
Mondtam néki, hogy vezess hozzájuk. Úgy is lett. Majd az Országnak magyarázom, hogy õ ismer-e engem,
hogy én a hegyközségénél voltam hegyõr. Erre õ azt mondta, hogy a hegybíró is itt van, Berec Ottó.
Kérdeztem, hogy hol van a fõnököm, õ odamutat vagy ötven méterre, egy kis ládán vagy táskán ült, a teny-
erébe hajtott fejjel. Én odaszaladtam és átöleltem. „Hegybíró úr, hát itt találkozunk? De fõ, hogy élünk!“ -
mondtam neki, de egyszercsak engem jobbról ölelnek át. Halkó János Világos-Szikrából; és mondják, hogy
szólnak Noé Pistának, az is odajött. (Késõbb Fehérváron találkoztunk Fazekas Istvánnal, a lakiteleki
pékünkkel, Csontos Pista hozott össze bennünket. Már itt a táborban is a pékségben dolgozott.) A lényeg
az, hogy most 8-9-en voltunk hazaiak, akikrõl tudtam. Ezeket megszerveztem, és mondtam nekik, hogy
amelyikük ki bír juttatni 1, vagy 10, vagy száz levelet is, az mindegyikbe írja bele, hogy kikkel van itt és élünk!
Voltak olyanok, hogy kivitték munkára a lágeren kívül, és alkalom adódott rá, Én azt gondoltam, hogyha egy
levél, illetve üzenet eljut haza, akkor is már megnyugvás lesz az otthoniaknak. És mi történt? Jöttek a hírek
ennek is, annak is,valakije volt itt  persze csak a drótkerítésekig csak. Kívül is, belül is zavarták a népet az
õrök. Persze én azt is megértettem, hogy nemigen tudnak szót érteni egymással, én próbáltam a
tömegekkel megértetni, a fogolytársakkal, hogy ne zavarják õket, hagyják beszélni avval, akinek a hozzátar-
tozója. De hiába volt, mind nyomorult fogoly volt velem együtt, mind szeretett volna tudni az otthonról,
szeretteirõl, hozzátartozójáról. Ezt én meg is értettem, de amikor azt hallottam, hogy voltak Lakitelekrõl, azt
kérdezték ezt meg azt a lakitelekit, de én nem jutottam senkinek se az eszébe! A hegybírómnak a felsége
is itt volt, meg Fazekas néni. Aztán amikor elértem a mezsgyére, jött a milliom gondolat: hát ilyen ismeretlen
ember vagyok? A Fazekast kivitte a pekerály fõnök, az orvostiszt a táborból, és ott beszélt vele a felesége.
De senki sem volt az otthonomból, hogy csak annyit mondjon legalább, hogy a Kozmának, vagy ki hogy - a
Gyula bácsinak szóljanak már, hogy a felesége él! Én hogy nem szóltak, semmi üzenet... Ekkor indult el a
pokol kínja, a vívódás, a gyötrelem, a képzelõdés, a fantázia. Biztosan azért nem szólnak nekem, mert
otthon tragédia van, megölték õket otthon, és most kímélnek engem, azért nem akarják mondani. Ezeket
mond elképzeltem, az embereket kerültem. A zsoltáromból olvastam, vagy a naplómat írtam. De annyira
belelovaltam magam a képzeletbe, hogy már a fényképeket sem akartam felismerni sem a gyerekeim, a
feleségem nevét... Az kié? És ekkor a JóIsten megint megsegített, egy világosabb pillanatomban megszólalt
bennem a feleszmélés, az öntudat, hogy ez így nem mehet, így bele fogok õrülni, ki kell kapcsolódnom...
azok a fényképek, a nevek, Lakitelek, Szikra, ezek mind hozzám tartoznak!  Ekkor kezdtem el az emberek
közé menni, nem mindig elhúzódni. Mert félõrült volt a legtöbb része, idegbolond, mert ha szólt valakihez, az
volt a baj, ha meg nem, akkor az. Ha elment mellette, ha hozzáért, ha nem... minden baj volt. Azért mégis
elkezdtem keresni az emberek társaságát. Mindenféle ember volt itt, de azért a legfõbb téma az ennivalókról
volt, és mindenféle szakdolgokról, még a méhészetrõl is. Társasjátékoztunk is, malmoztunk is, amihez a
legtöbb ember értett!... Folytatás a következõ számban                     Cz. E.

A KÖNYVTÁR  RENDEZVÉNYEI decemberben
Elõadások:

Dec. 7. 18 óra Az igazi boldogság titka...
Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Dec. 14. 18 óra 3 lépés egy új kapcsolat felé...
Elõadó: Kormos Tivadar teológus

Kiállítások:
Nov. 25-én nyílik N. Virók Csilla festménykiállítása –

Színes világunk címmel.

Tanfolyamok:
Angol kezdõknek: december 1, 8, 15-én csütörtökön 17 órától
Angol haladóknak: december, 5, 12. hétfõn 17 órától

Könyvtár órák: Minden hónap 2. kedd 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra: Minden hónap 4. kedd 10 óra

Óvodás csoportok fogadása: Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör: Szerdánként 14 órától

(1903-1994)

Tájékoztató
Tisztelt Könyvtárhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy könyvtárunk nyitva tartási rendje
2011. december elsejétõl – energiatakarékossági okok miatt –

a következõképpen módosul:

Hétfõ: 9–12 13,30 – 17
Kedd: 13,30 – 17
Szerda: 13,30 – 17
Csütörtök: 9–12 13,30 – 17
Péntek: 13     – 17
Szombat -  vasárnap: zárva

Tanulmányi kirándulás
A képviselõ-testület 6 tagja (Felföldi Zoltán, Madari Andor, Czinege
Edit, Kalócz Antal, Olajos István, Szentirmai Tamás), valamint dr. Tóth-
Péli Emõke jegyzõ, Czinege Orsolya, a Tõsfürdõ vezetõje és Tornyi Gyula,
a Laki-Gazda Kft. ügyvezetõje november 15-én Püspökladányba
látogatott, hogy megnézzék, az ottani  fürdõben miként hasznosítják a
termálvíz gáztartalmát. Dombi Imréné polgármester asszony, valamint
a fürdõ igazgatója és vezetõje segítségével tájékozódtak, hogy a
fürdõjükben a termálvíz metántartalmával miként termelnek elektro-
mos áramot, mellyel a teljes fürdõ területén fedezni tudják az áram-
szükségletet. Lakitelek Önkormányzata hasonló rendszer kiépítésén
gondolkodik. Erre várhatóan jövõre pályázatot nyújtanak be.
Segítõkészségük mintaértékû!

Hazafele a vésztõi fedett piacot is
megnézték, hasonló terv készül
Lakiteleknek is...

Fotó: Olajos István



Kedves Olvasóink!

Advent elsõ napjaiban Pataki Noémi 4. osztályos tanuló versével kívá-
nunk Kedves Mindannyiuknak áldott karácsonyi készületet!

Karácsony

Karácsony víg napján
Együtt van a család
Fahéj illat, szép fenyõfa
Sül a finom kalács.

Benn a kis szobában,
A fenyõt díszítik,
S a sütemény tetején
A méz aranylik

Október 28-án rendeztük meg iskolánkban az Apáczai Kiadó bázisnapját. A másfél
évtizedes hagyományra visszatekintõ rendezvény összekapcsolódott õszi nevelési
értekezletünkkel is. Második évfolyamon Sallainé Gyõri Csilla, ötödikben pedig Horváth
Miklós, a kiadó természetismeret digitális oktató anyagának szerzõje és Olajos István
vezettek bemutató órákat. Az óramegbeszélések után Miskolci Szilvia, az Apáczai Kiadó
vezetõ szerkesztõje a tehetséggondozás lehetõségeirõl tartott elõadást.

Nyolcadik osztályos
diákjaink október 27-én
Kecskeméten részt vettek
a hagyományos pálya-
választási vásáron. A
középiskolák többsége
már megtartotta nyílt
napjait, de több intéz-
mény fogadja ezeken
kívül is az érdeklõdõket.
November 10-én,
pályaválasztási szülõi értekezletünkön több mint 20 középiskola képviselõi tájékoztat-
ták hetedikes és nyolcadikos diákjainkat, valamint szüleiket a képzési lehetõségekrõl.

November 15-én elsõ osztályosainkat látogatták meg az óvónénik, a tapasztala-
tokat pedig délután beszélték meg a tanító nénikkel. Ahogyan elmondták, nagy öröm-
mel látták, milyen szépen illeszkedtek be a kisdiákok az iskolai életbe, milyen sokat
fejlõdtek az elmúlt hónapokban.

A tiszai árvízvédel-
mi gát építését
megelõzõ leletmentõ
ásatáshoz november
18-án látogattunk el
diákjainkkal. Wilhelm
Gábor régész szak-
avatott vezetése mel-
lett ismerkedhettek
meg a gyermekek
Felsõalpár falu 800
esztendõs marad-
ványaival, a régészek munkájával. A leletek azt bizonyítják, hogy egészen az 1500-as
évek végéig jelentõs településnek tekinthetjük Felsõalpárt. A falu pusztulását a
tizenötéves háború harcai okozták. A fém-keresõs kutatás eredményeként gyönyörû fél-
drágaköves aranygyûrû és tucatnyi ezüst pénz is elõkerült. A rendhagyó történelem
órákról a Kecskeméti Városi Televízió november 23-án este számolt be.

Az Eötvös Iskola szülõi közössége november 19-én rendezte meg hagyományos
Erzsébet-Katalin bálját. A szívet-lelket melengetõ mûsorban felléptek mazsorettjeink,
akiket Vargáné Darabos Márta, valamint néptáncosaink, akiket Sallainé Gyõri Csilla és
Sallai András készítettek fel a szereplésre. Este tíz órakor meglepetésként fergeteges
tánccal léptek a közönség elé az anyukák. Bencsik Anita, Bódi Zsoltné, Dakóné Harkai
Csilla, Erdõsné Ladányi Boglárka, Faragóné Rékasi Beáta, Jakabné Deák Ildikó,
Kovácsné Kupeczki Anett, Lovas Ferencné Marika, Verzár Csabáné Gabi és a táncot
betanító Kéri Károlyné Piroska produkciója minden várakozást felülmúlt. Köszönjük
szépen! A bálról részletes beszámolót következõ számunkban olvashatnak.

FIGYELEM!
DECEMBER 10-ÉN, 

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

AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
SZERVEZETT RENDEZVÉNYEN KARÁCSONYI MÛSOROKKAL,

AZ OSZTÁLYOK ÁLTAL KÉSZÍTETT AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL,
FORRÓ TEÁVAL, FORRALT BORRAL, SÜTEMÉNNYEL, ZSÍROSKENYÉRREL

VÁRUNK MINDEN LAKITELEKIT!

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak hírei
w Az elsõ Eötvös Kupa birkózóverseny megrendezését támogatók névsorából

sajnálatosan többen kimaradtak.
Tisztelettel köszönjük a Szabó Tüzép, Kalócz-Ker Kft, Czakó és Czakó BT, Tercsiné

Búzás Ilona, Varga Lajos, Pótári Béla segítségét, hogy nagyszerû hangulatú versenyt
szervezhettünk.

w Id. Bíró Károly emlékversenyt rendeztek Kunszentmiklóson, ahol közepes lét-
számú mezõny mérte össze tudását. 16 egyesület 88 versenyzõvel indult. Tõlünk 4 gyer-
mek vett részt a megmérettetésen.

.
Eredményeink:
I. helyezett 46 kg-os súlycsoportban Csikós Dávid
II. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Soltész Norbert

69 kg-os súlycsoportban Berente Erik
IV. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Tamásy Krisztián

w Elsõ alkalommal rendeztek versenyt Szikszai Sándor emlékére Dévaványán
november 12-én. 13 egyesület 75 indulója vett részt ezen a versenyen.  Két szõnyegen
zajlott a verseny.

Eredményeink:
I. helyezett   26 kg-os súlycsoportban Tamásy Krisztián

35 kg-os súlycsoportban  Soltész Norbert
II. helyezett 38 kg-os súlycsoportban  Való Márk

69 kg-os súlycsoportban Berente Erik

Gratulálunk versenyzõinknek és Balla Attila edzõnek!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldalnovember

 



Advent = Úrvárás
Az Ószövetségben az Isten ígéreteinek teljessége után

sóvárgott a választott nép. A mi adventünk megem-
lékezés errõl a várakozásról és egyben cselekvõ
felkészülés az Úr második eljövetelére. Így a próféták

ösztönzése számunkra is szól, mert e felkészülés a bûntelen állapotot tételezi fel. 
Advent – várakozás. Új kezdet, új lendület lehetõsége. S míg karácsonyra

várunk, Krisztus második eljövetelére is várakozunk. Krisztus arcát akarjuk
szemlélni. Felfedezni életünkben kegyelmét, és meglátni másokban Õt magát.

Advent – útrakelés
Életünk zarándokút. Éppen ezért fontos tudatosítanunk a célt. Hova is tartok,

hova akarok eljutni? Advent elején megállunk, és elõre tekintünk. A cél Isten
országa, Krisztus arcát szemlélve juthatok el Isten országába. Megállok, és
felmérem, hol tartok, hova jutottam az elmúlt idõszakban, merre tart az út, ame-
lyen járok. Kell-e irányt változtatnom, vagy jó úton járok-e, meg vannak-e az
eszközeim, amelyeknek segítségével végigjárhatom az utamat. Mi az, ami hátrál-
tat, amitõl meg kellene szabadulnom?

Advent kezdetén érdemes megvizsgálnom, hogy mi az, amit még ma el kell
kezdenem: saját életemben családomban – családommal, az egyházközségben,
a munkahelyem – az iskolában. 

Advent – az az idõszak, amikor a szülõk gyermekeiket kitartóan jóságra biz-
tatják, hivatkozva „Jézuskára“, aki arra repül és a gyermekek rosszalkodásait
észreveszi. A gyermekek ezután megpróbálnak jól viselkedni. Kívánságaikat
megírják Jézuskának, a szülõk pedig igyekeznek megmagyarázni, hogy: „a
Jézuskának“ nincsen annyi pénze, hogy minden kívánságukat teljesítse.  

Így hajszolja bele a gyermeket környezete valamiféle hangulatos Jézuska
várásba, bizonyos ünnepi feszültségbe, aminek a felnõttek szemszögébõl is
megvan a maga varázsa.

Milyen jó volna, ha meggondolnánk, mit is jelent tulajdonképpen az ünnep, mi
a karácsonyi üzenet lényege. 

Még tartjuk ugyan magunkat a jelképekhez, de a jelentését már nem ismerjük.
Elégedetten nézünk körül: zöld koszorú, négy gyertya – de reménység nélkül, tündök-
lõ karácsonyfa – de melegség nélkül, ajándékkal teli asztal – de a  jászolban fekvõ
ajándék nélkül, pedig abban Isten vált ajándékká az emberiség számára.

„Jó itt lenni!“
Lakitelekiek az országos karitász találkozón

2011. szeptember 19-én  a budapesti Szent István bazilikában tartott Szent
Erzsébet napi országos karitászmunkás találkozón a Lakiteleki Jézus Szíve
Plébánia karitász csoportjából öten vettünk részt: Labancz Istvánné, Orgoványi
Lászlóné, Németh Mihályné, Kutasiné Szombati Márta és Törteli Rózsa.

Écsy Gábor karitász igazgató bevezetõ köszöntõje után  Horváth Zoltán címzetes
kanonok, plébános elmélkedõ elõadását hallgattuk meg a „karitász lelkiségrõl.“
Délben, az Úrangyala elimádkozása után Écsy Gábor megnyitotta  a Karitász
történetérõl rendezett kiállítást.  Ebéd után õ tartott elõadást a karitász 80 évérõl,
majd Bánoczki Elõd plébános  beszélt Szent Erzsébetrõl.

Az Ország minden részébõl – Pécstõl Nyíregyházáig – 650 ember gyûlt össze, a
szeretet,és segíteni akarás jegyében. Jó volt találkozni  a munkánk során  megismert
barátokkal, ismerõsökkel .

A nap fénypontja 4 órakor kezdõdõ szentmise volt, amelynek fõcelebránsa          Dr.
Erdõ Péter bíboros úr volt, a szentbeszédet pedig Spányi Antal megyéspüspök, az
MKPK Karitász- és Egészségügyi Lelkipásztorkodás Bizottságának elnöke,mondta.

Ezen a napon többször ismételtük Péter apostol szavait, amit Jézus színevál-
tozásakor mondott: „Jó itt lenni!“  

Erõt és kitartást kívánok minden munkatársnak, segíteni akaró
embernek, hogy szeretettel, Szent Erzsébet példájára végezze munkáját.

Törteli Rózsa     

Felhívás!
Mindazok a jubiláló házasok, akik ebben az évben  ünneplik

házasságkötésük
55. 50. 40. 35. 30. 25. 20.  

vagy bármelyik ettõl eltérõ
évfordulóját,

és ezért
Szent Család  napján, 
2011. december 30-án,

az  este 6 órai szentmisén
hálát szeretnének adni Istennek,

azok jelezzék ezt a szándékukat a plébánián!
Ezt azok is megtehetik, akik nem ebben a templomban kötöttek házasságot!

Juhász Gyula: Rorate

A legsötétebb ég alatt,
Isten, Téged találtalak.
A legmélyebb örvény felett,
Uram, én Téged leltelek.

A csillagtalan éjjelen
Egy láng lobog a lelkemen,
Mint reves fában gyönge fény,
De mégis élet és remény.

Isten némán hozzám hajol,
S engem idéznek valahol.

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

„Semmi kegyelmet nem nélkülöztök, amíg Urunk megjelenésére várakoztok.“ (1Kor 1, 3-9)

LAKITELEKI    ÚJSÁG november8. oldal

A lakiteleki karitász
csoport tagjai

Erzsébet-kenyeret 
osztanak 

templomunkban.

Advent elõkészítése -
Roman Catholic Spiritual 

Adventi lelkigyakorlat

December 15. 16. 17. csütörtök,
péntek, szombat este 6 órakor. 
Elõtte gyóntatás.

Tartja:  Hatházi Róbert atya, a 
kecskeméti Szent Miklós templom 
káplánja, ifjúsági referens.

Hajnali szentmisék 
advent  heteiben:

hétfõ, kedd, szerda
reggel 6 óra!



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

„Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!"    (Jelenések 22,20. )

LAKITELEKI    ÚJSÁGnovember 9. oldal

Öt  plusz öt…
„Ímhol jõ a Võlegény, jöjjetek elébe!“ ( Máté 25:1-13.)

Nem valami számtanfeladvány akar lenni, hanem egy-
szerûen szerettem volna elkerülni azoknak a lányoknak
a megosztását és minõsítését, akik egy példázat szerint,
a kor szokásaihoz híven „võlegény váróban“ voltak.

Már egy hónapja lehet tudni, hogy karácsony közelébe
érkeztünk, mert élelmesebb segélyezõ szervezetek,
alapítványok, együtt készülnek a kereskedõkkel, hogy
meghódítsanak és elvarázsoljanak bennünket. 

Az õsz folyamán fokozatosan elõkerültek a karácsony
kellékei, közöttük az a két római kori mécses másolat,
amit ilyenkor elõszeretettel nézegetek, és mindig
elhatározom, hogy ezen a karácsonyon üzembe
helyezem. Azután csak elmaradt, mert az utolsó pillanat-
ban kiderült, hogy nincs hozzá olaj. Az idén észrevettem,
hogy nem csak az olaj hiányzik, hanem a kanóc is.

Mivel meghatározatlan dolgaink sürgetése miatt egyre
kevesebb idõ jutott a mécsessel foglalkozni, ezért olykor
arrább tettem a könyvespolcon és ennyiben is maradt az
egész. Azt is gondoltam, szorultság esetén az egyiket
odaajándékozom valakinek, mert karácsonykor azért
mégis csak azt ünnepeljük, hogy megajándékozottak
vagyunk, Isten elküldte Fiát, a Világ Világosságát, s tel-
jes kegyelmet ajándékozott. A Fiú belépett az ember-
történelembe, hogy szeretetének ereje elárassza a vilá-
got. Ezért fordulhat elõ az, hogy eme Isteni kegyelem
hatására ilyenkor mi mind nagylelkûek, egymáshoz for-
dulók, megbékülõk és szeretõ szívûek akarunk és
tudunk lenni.

A családokban lassan megszületnek a bûvös
jegyzékek és ennek az esztendõnek a legfeszültebb
vadászata indul el, kutató szemekkel keresve, megvan-
e, meg lesz-e mindaz, amit ajándékul szántunk egymás-
nak. Ebben a feszült várakozásban, ajándékvadász les-
ben, gyakran villan eszembe Jézus szép példázata, amit
egyébként keresztyén körökben szívesen olvasnak és
tanulmányoznak ilyenkor, ádvent idején.

Egy keleti lakodalomról szól. Abban a régi világban az
volt a szokás, hogy a lakodalmas házhoz a késõ esti
órán érkezõ võlegényt mécsesekkel várták a kapu elõtt.
Eszerint a történet szerint, tíz leány várta a võlegényt,
hogy így köszöntsék az élet legnagyobb ünnepére
érkezõt. De késett a võlegény, a várakozók elszunnyad-
tak, s amikor harsant a kiáltás: „Imhol a võlegény, jöj-
jetek elébe“ (Máté 25:6) a tíz leányból öten riadtan
észlelték, hogy elfogyott mécsesükbõl az olaj, s bizony,
ha nem úgy köszöntik a võlegényt, ahogyan az illõ,
kimaradnak az ünnepbõl. S amíg riadtan elfutottak, hogy
olajat vásároljanak, lekéstek mindenrõl.

Szép üzeneteket sugall ez a példázat, csak egyet
emelek ki, hogy míg civilizációnk kényszeres szoká-
sainak engedve futkosunk és vásárolunk, éppen
magáról az ünneprõl késünk le. 

Hogy ez ne így legyen, szüntelen imádkozzunk, mert
az imádság az az olaj, amely égõ lángon tartja hitünket
és szeretetünket, amely nélkül nem ünnep az ünnep. 

G.S.

(Evangéliumi ének) 
Nemsokára jön, újra visszajön,

Az Úr Jézus újra visszajön.
Várod-e Urad?  Várod-e Urad?

Elkészítetted-e már magad?
Ó, én, várom az Urat, szemem figyelve kutat,
Várom boldog örömmel, lelkem néki énekel.

Van-e már ruhád, hófehér ruhád?
Hadd jöhessen, ne várasd tovább!
Van-e már hited, tiszta hû szíved?
Siess, ne várj, megáld Mestered!

Refr.:  Ó, én, várom az Urat…

Mécsed fénye ég, olaj van elég?
Ha nem lenne olaj, még ma végy!
Készen várod-e, hogy Urad jön-e?

Így mehetsz mennyegzõre vele!
Refr.:  Ó, én várom az Urat…

Ádvent 3D-ben
„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.“ (János 14:18)

Minden ünnepnek meg vannak a maga hagyományai.
Az ádventhez hozzátartozik az ádventi koszorú négy
gyertyával, melyek a négy ádventi vasárnapot jelképezik.
A négy gyertya fokozatos meggyújtásával az egyre
növekvõ világosságot, Jézusnak, a Világ Világossá-
gának közeledtét ábrázoljuk ki.

Eredetileg böjti idõszak volt. A lelki megtisztulás ideje.
Így készült a korai keresztyén egyház Isten világunkba
való eljövetelének, a karácsonynak megünneplésére.

Ma merõben mást jelent  az ádvent. Az ünnep lelki
tartalma ismeretlenné lett korunk embere számára. A
bevásárló központok még tesznek egy-egy kísérletet,
érzelgõsen hangszerelt karácsonyi dalokkal próbálják a
karácsony hangulat és érzelmi világát megteremteni.

Az elsõ keresztyének hitték és vallották, hogy Jézus-
ban a legnagyobb uralkodó, Isten érkezett meg a világ-
ba, ezért várakozással készültek Jézus eljövetelének,
az inkarnációnak – megtestesülésének – megünnep-
léséhez. De Jézusnak, nem csak a múltban megtörtént
eljövetele az ádvent tartalma, Jézus ma is jön hozzánk
és ma is áldást hoz ránk.

Az ádvent a jelenben is megtörténik és minden em-
bernek ádventje van, aki várja, hogy belépjen az életébe.

A harmadik ádventi várakozás a jövõre irányul. Jézus
megígérte, hogy újra el fog jönni, hogy elhozza Isten tisz-
ta, új világát. Errõl a hármas, a múltra, jelenre és jövõre
nézõ ádventrõl beszéljünk 2011-ben minél több ember-
rel, minél többször.

Az ádvent múltra tekintõ vetületét meglehetõsen jól
ismerjük. Tudni véljük, hogy akkor, a karácsonyban
ugyan nem ismertük fel a csodát és az Isteni ünneplés-
bõl emberünnep lett. Egy emberi, töredékes, bûntõl ter-
hes ünnep. Az Evangélium ezt így írja: „Övéi közé jött,
de az övéi nem fogadták be Õt.“ Errõl szól Jézus egész
élete addig, amíg a legdurvább és legkegyetlenebb
módon adják Jézus tudtára, hogy az Istennek nincs
helye az emberek világában. Ádventbe lépve ezért nem

csak születésére kell gondolnunk, hanem a keresztre
feszített Isten Fiára is, aki életét adta értünk.

Az ádventnek egy jelenbeli vetülete is van. Jön felénk
az Úr, hogy Õ maga része legyen életünknek, hogy hitünk,
emberségünk és minden napjaink során társunk és
vezetõnk legyen. Boldog az, aki felismeri és válaszol Neki.

A harmadik vetülete az ünnepnek a jövõben van.
Bármennyire is valóság Jézus jelenléte ebben a világ-
ban, életünk nem tudja maradéktalanul befogadni
Jézust, még akkor sem, ha erre vágyunk. Az Atya
ígérete azonban arra bíztat, hogy eljön a jövõben az az
idõ, amikor újjáteremti a világot és Jézusban újra eljön
hozzánk, eljön közénk és el sem távozik tõlünk.

Ez az a reménység, amelynek alapja Jézus szava, aki
ezt mondta: „Íme, mindent újjá teszek!“ Így, ebben a
három vetületbe szerkesztõdik egybe és lesz háromdi-
menziós az ádventünk.     Gönczõ Sándor hajósi lelkipásztor

ISTENTISZTELETEK RENDJE

November 26. Bûnbánati istentisztelet
16 órakor Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

November 27.  ÁDVENT I. vasárnapja, 
Krisztus eljövetele – istentisztelet úrvacsorával

December  04.  ÁDVENT II. vas.
8 órakor Tiszaalpár
9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc

December 11.  ÁDVENT III. vas.
December 18.  ÁDVENT IV. vas.

9  órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc

December 22-23.  Bûnbánati istentisztelet
16 órakor Nyárlõrinc
17 órakor Lakitelek

December 24. SZENTESTE,  Gyermekkarácsony
15 órakor  Nyárlõrinc
17 órakor  Lakitelek

Dec. 25. KARÁCSONY  I. – Krisztus születésének ünnepe
9 órakor   Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc
15 órakor  Tiszaalpár

Dec. 26. KARÁCSONY  II. – Krisztus születésének ünnepe
9  órakor  Lakitelek

11 órakor  Nyárlõrinc
(Mindkét ünnepnapon úrvacsoraosztással)
December 31.  Ó-esztendei hálaadás

15  órakor  Nyárlõrinc
17  órakor  Lakitelek

2012. január 01.  ÚJÉVI  istentisztelet úrvacsorával
9 órakor   Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc

Karácsonyi ajándék
Értesítjük Testvéreinket, és minden érdeklõdõt, hogy a

Jubileumi hálaadó istentiszteletrõl készült DVD kapható a
Lelkészi Hivatalban, vagy istentisztelet alkalmával a

templomi iratterjesztésben. (Ára: 1.000.-Ft.)  Az ebbõl
befolyó összeget  a gyermekmisszióra kívánjuk fordítani.   



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

Sütõ Linda: 76/549-047 és Lezsák Anna 76/549-049
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„Hungarikumok, 
nemzeti kincsek“

Kárpát-medencei vetélkedõ
általános iskolásoknak és

középiskolásoknak

2011 õszén – általános iskolások-
nak második alkalommal – hirdette
meg a lakiteleki Népfõiskola a hun-
garikumok népszerûsítése, diákokkal
való megismertetése céljából a
vetélkedõt. Az általános iskolások
három fõs csapatokkal nevezhettek a
vetélkedõre, a középiskolások pedig
egyénileg mérethették meg magukat.
Lakitelekre való utazásuk elõtt a
diákok 2 internetes fordulóban vettek
részt, ahonnan 24 csapat és 11 egyéni
versenyzõ jutott tovább az elõdön-
tõbe. 

November 17-én közülük már
csak 11 általános iskolás csapat és
3 középiskolás diák mutathatta be
tehetségét, ismereteit a zsûri és a
többi versenyzõ számára. 

Eredmények:

Általános iskolások:
1. Fajsz fejedelem unokái (Fajsz)
2. Magyar Vándor (Tatabánya)
3. Jókai unokái (Komárom)

Középiskolások:
1. Kapcsos Marianna (Fehérgyarmat)
2. Fejes Roland (Kiszombor)
3. Gyõri Anna (Fehérgyarmat)

Minden résztvevõnek gratulálunk,
hiszen nagy volt a verseny, az
általános iskolások közül 247 csapat,
a középiskolásoknál pedig 45 diák
nevezett be a vetélkedõnkre. 

Köszönjük Harmatos Áronnénak
és Agócs Sándornak, hogy részt
vettek a zsûri munkájában.

Kistérségi és kisközösségi Televíziók 
XII. filmszemléje – Lakatos Vince emlékére

Eredmények:

A zsûri 500 eFt-os FÕDÍJÁT, a
„Valamikor lábon mentek Európába!“ c. alkotás kapta

Rendezõ: Szabados Tamás

A Duna Televízió 250 eFt-os nagydíját, valamint 
a REGFILM Kft. különdíját 

„Éden a Csúnyaföldön“ c. alkotás kapta;  Rendezõ: Cséke Zsolt

A zsûri 200 eFt-os különdíját a
„Mozaikok a magyar halászat történetébõl“ c. alkotás kapta

Rendezõ: Zsóka Zoltán

A zsûri 100 eFt-os különdíját, a Lánchíd Rádió különdíját, és
az 56-os Vitézi Rend által javasolt 25 eFt-os különdíjat,

„Az idõ sodrában 2. rész“ c. alkotás kapta; 
Rendezõ: B. Révész László

A zsûri 100 eFt-os és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
különdíját a „Telepesek Wekerlén“ c. alkotás kapta

Rendezõ: Somogyvári Rudolf

A zsûri 100 eFt-os különdíját, valamint  a Heti Válasz 1 éves
digitális elõfizetését a „Maradunk“ c. alkotás kapta

Rendezõ: Szabó Attila

A zsûri 100 eFt-os különdíját, a
„Munkácsy kiállítás a Csíki Székely Múzeumban“ c. alkotás

kapta; Rendezõ:  Daczó Katalin

A zsûri 100 eFt-os különdíját a
„Virág virágossága – Kazettás mennyezetû templomok a

Tiszaháton“ c. alkotás kapta; Rendezõ: Vojtkó Ferenc

A Duna Televízió 100 eFt-os különdíját  a
„Barangolás a murányi fennsíkon“ c. alkotás kapta

Rendezõ: Bán István

A Magyar Nemzet és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját
„A szatmári szilvapálinka története“ c. alkotás kapta

Rendezõ: Kéry Péter

A Hír TV különdíját és a nagykõrösi Arany János
Református Gimnázium által javasolt 25 eFt-os különdíjat
„A korondi Herkules“ c. alkotás kapta; Rendezõ: Becze Zoltán

A Heti Válasz 1 éves elõfizetését és könyvcsomagját a
„Csúnya betegség“ c. alkotás kapta. Rendezõ: Szalay Péter

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának különdíját
„A lakótelepi csoda - 30 éves a budapesti KINCSÕ néptánce-

gyüttes“ c. alkotás kapta; Rendezõ: Vörös T. Balázs

A Petõfi Népe Lapkiadó  különdíját
„Az utolsó vashajlító“ c. alkotás kapta; Rendezõ: Vig Dániel

Az Új Ember c. lap különdíját,
valamint a tiszakécskei Barátság Nyugdíjas Klub által javasolt 25
eFt-os különdíjat kapta a „Reggel korántól este setétig“ c. alkotás

Rendezõ: Kari Sándor

A tiszaföldvári  Hajnóczy József Gimnázium által javasolt 
25 eFt-os különdíjat a

„Zöld piramis“ c. alkotás kapta; Rendezõ: Miló Mihály

A nap filmje a „A szatmári szilvapálinka története“ c. alkotás
lett, amely a Kecskeméti Rajzfilmstúdió különdíját kapta.

MEGHÍVÓ

2011. december 3-án, szombaton

Hegybírók és Borbarátok Bálja

lesz a lakiteleki Népfõiskolán, amelyre
ezúton tisztelettel meghívjuk.

Program: 
Szoboravató
1500 – 1700: Bormustra a Népfõiskola Bár helyiségé-

ben, támogatójegy 2000,-Ft
Vezeti: Keresztes József, a Kunsági Borvidék 
Hegyközségi Tanácsának titkára 

1800: Vendégeink fogadása a Kölcsey-házban

A lakiteleki KÖSÖNTYÛ Néptánccsoport báli megnyitója,
vezeti: Lezsákné Sütõ Gabriella és Fantoly Gyula

Asztali áldás – lélekerõsítõ
Bagi Ferenc római katolikus plébános
Szabó Tamás református lelkipásztor

Aperitif – szíverõsítõ – Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke, a Népfõiskola Kuratóriumá-
nak elnöke

Báli vacsora – svédasztalon alföldi finomságok
Cserszegi fûszeres, Kunsági kékfrankos,
Szentkirályi ásványvíz

Borbarátok bora - borkóstoló az elõcsarnokban

Tánc hajnalig, játszik Belicza András és zenekara

Közben mûsor: Mága Zoltán, hegedûmûvész

Éjfélkor: TOMBOLA, értékes nyereményekkel

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy elõzetesen
asztalt és szállást foglalni a Lakitelek Népfõiskolán
(6065 Lakitelek, Felsõalpár 3., telefon: 76-549-047, fax:
76-549-048) Sütõ Linda munkatársunknál lehet 8 és 16
óra között, legkésõbb november 29-ig.
A helyfoglalást - a nagy érdeklõdésre való tekintettel -
a beérkezések sorrendjében tudjuk elfogadni!

Báli támogatójegy: 8.000 Ft.

Szeretettel várja vendégeit a 

„Hungarikumok, 
nemzeti kincsek“

címû verseny 

nyertes csapata:
Szabadi Zita, 
Szabó Lilla, 

Kiss Maximilián. 

Felkészítõ tanáruk:
Nagy Gézáné

Képünk van róla:
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Párbeszéd...
Porrá tört templomom hamvait
Uram segítsd,hogy megleljem
Szelíd utadon vajon hova vezetsz engem?
Árnyékod viharában vak voltam melletted
Napsütésben sem láttam már vakító fényedet.
Még mindig fogod a kezem,

még mindig megmentesz engem.
Másban kerestem békémet,de falba ütköztem
Másban kerestem jövõmet, mely formálta belsõmet.
Vigyázom csended,s nyugalmad

Lépem én lépteid, mely erõt ad.
Ne engedd még kezem, mert remegek
Ne  engedd el, mert azonnal szétesek.
Vidd tovább lábam, hogy utadon járhassam

Fogd meg szépen kezem, hogy arcodat láthassam.
Csendesítsd lelkem örvénylõ moraját,
Csendesítsd  tekintetem összezavart világát.
Add  meg a békét lelkem sikolyának,
Add meg az érintést könnycseppim hadának. /Petra/

Elsõ születésnap
2011. novemberében egy közel 100 szeletes tortával ünne-

pelte meg 1 éves születésnapját a Lakiteleki Nagycsaládosok
Egyesülete, melyen 17 család kb 70 fõvel vett részt.  A gyer-
mekeknek szülõk számára is érdekes vetélkedõ volt, mely a
„Ki tud többet az egyesületrõl?“ TOTÓ-val zárult le.

Az eltelt idõszakról kivetített fényképeket is nézegettünk. A
vetélkedõ után 3 lakiteleki családnak köszönhetõen minden
gyermek 1-1 plüssjátékkal lehetett gazdagabb. A családok a
felajánlott ruhákból válogathattak. A rendezvényt Lakitelek
polgármestere, Felföldi Zoltán úr is meglátogatta. 

A születésnap jó hangulatban telt el, és már több gyermektõl
érkezett a kérdés, mikor  leszünk újra ennyien együtt?

Minden családnak, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz,
hogy azon a  délutánon jól érezzék magukat – kicsik és nagy-
obbak, szüleikkel együtt –, köszönöm fáradozásait! Köszönjük
a felajánlott játékokat és ruhanemûket, melyeket továbbra is
örömmel fogadunk! Kutasiné Szombati Márta

nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu;  +36 30 / 273 0088

LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT

ÖRÖMKONCERT
A színpadon láthatunk jó néhány

lakitelekit, akik ismert és kevésbé
ismert dalokat énekelnek. A zenei
kíséretet lakiteleki- és vendégzenészek szolgáltatják.
Belépõdíj: 300,-Ft. Gyerekeknek tíz éves kor alatt a
belépés ingyenes! (Az est bevételét a lakiteleki halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyerekek karácsonyi
megsegítésére ajánljuk fel.)

HÓPIHE BAZÁR

Szeretettel várjuk és hívjuk a
Mûvelõdési Ház parkjába minda-
zokat, akik vásárolni, csereberél-
ni, eladni vagy csak egyszerûen
egy jót beszélgetni szeretnének a
rég nem látott ismerõsökkel.

Ha akad otthon néhány játék, ajándéktárgy, könyv,
mûszaki cikk vagy bármi, ami más számára még értékes
lehet, hozza el a Hópihe Bazárba és cserélje el, vagy adja
el pár forintért. Amennyiben jó a kézügyessége, még jó
néhány szép apróság elkészülhet otthon karácsonyig.
Hozza el hozzánk és itt eladhatja, mások örömére!

A Hópihe Bazár 2011. december 11-én, 16-án
és 17-én 1400 órától várja az érdeklõdõket.

Akár új, akár használt holmija
van, itt lehetõsége nyílik elcserélni,
eladni, hogy másoknak örömet sze-
rezzen, illetve Ön is megvásárolhat
néhány ajándékot az ünnepre. 

F o r r a l t
borral és

zsíros kenyérrel várjuk Önöket!
Tartósan 0 Co alatti hõmérséklet

esetén korcsolyázási lehetõség is
nyílik a Mûvelõdési Ház parkjában.

KARÁCSONYI ORGONAKONCERT

Nagy-nagy szeretettel várjuk Önt, családját, barátait,
ismerõseit 2011. december 13-án, kedden, 17.00 órára
a lakiteleki Református Egyházközség templomába
Kuzma Levente orgonamûvész koncertjére.

Kuzma Levente számos hazai és
nemzetközi hangverseny és fesztivál
résztvevõje, fellépett Svédországban,
Finnországban, Lengyelországban, Auszt-
riában, Romániában és Szerbiában.
Részt vett Joris Verdin, Ludger Lohmann,
Jacques van Oortmeersen mesterkurzusain. Állandó résztvevõ-
je a szegedi Egyházzenei Hónap rendezvényeinek, rend-
szeres orgonakísérõje a Szegedi Szimfónikus Zenekarnak.
Jelenleg a békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti Szak-
középiskola orgona fõtárgy tanára, a SZTE Zenemûvészeti
Karának korrepetitora.

Nagy öröm számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat és
Lakiteleken meghallgathatjuk csodálatos orgona játékát.
Jöjjön el Ön is, hogy részese lehessen a karácsonyi készü-
lõdésnek, elmélyülésnek a zenei darabok segítségével!
Nagy szeretettel várjuk!

LÁTVÁNY DISZNÓVÁGÁS

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt 2011. december 16-án, pénteken 1200 órától

a Mûvelõdési Ház parkjába, látvány disznóvágásra és
az azt követõ disznótorra, táncházba! 

Hozza el családtagjait, ismerõseit barátait is!
A délután folyamán megvásárolhatja a

karácsonyi ajándékokat a Hópihe Bazárban
és ha tartósan hideg az idõ, korcsolyázásra is lehetõsé-
ge nyílik a Mûvelõdési Háznál.  Nagy szeretettel várjuk!

EGY KIS VIDÁMSÁG MINDENKINEK
Szeretettel várunk kicsit és nagyot

egyaránt december 15-én, csütörtökön
10.30 órára a Mûvelõdési Ház moziter-
mébe. Nézzük meg együtt a Mr. Popper
pingvinjei c. vidám filmet!

Tom Popper (Jim Carrey) sikeres
üzletember. Nem hiányzik belõle a jó szándék, de nincs
ideje használni. Képes szeretni, csak régóta nem próbálta:
értekezletek, határidõk, bevételi kimutatások, üzleti sikerek
és diadalok szédületében él évek óta, a családját viszont
elhanyagolja. Egy nap az ügyvédje különös eseményrõl
értesíti: örökölt egy pingvint – akit egy véletlen félreértés
következtében még öt társa követ. És Popper úr élete attól
kezdve átalakul. A szelídnek látszó, csámpás és frakkos
madárkák felforgatják az életét. Miközben elegáns New
York-i lakosztálya jeges vidámparkká, az élete pedig téli
túlélõtúrává alakul, Mr. Popper élvezni kezdi vendégei tár-
saságát, és végül újra megtanul szeretni, és törõdni.

Szeretettel várjuk a film megtekintésére! A belépés díj-
talan.

FALUKARÁCSONY A SZERETET FÉNYÉBEN

Nagy-nagy szeretettel hívunk és
várunk minden kedves lakiteleki
lakost a Mûvelõdési Házba decem-
ber 17-én, szombaton 1700 órára
hogy együtt készüljünk a szeretet
ünnepére, Karácsonyra.

Ünnepeljünk együtt ezen a szép
napon néhány dallal, verssel, tánccal!

Kedves ajándékként szeretnék
Önöknek átnyújtani mûsorukat a helyi
óvodások, iskolások és mûvészeti
csoportjaink, akik már régóta készül-

nek, hogy felléphessenek a Falukarácsonyon.
Ismét megcsodálhatjuk a nagy-

mamák, anyukák, leányok szebbnél
szebb ünnepi süteményeit a süti-
sütõ verseny keretében. Hogy senki

se maradjon finomság nélkül, mézes-
kaláccsal, forralt borral várjuk mind-
azokat, akik együtt szeretnének velünk
ünnepelni.

A programok megtekintése,
természetesen mindenki

számára ingyenes.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

1-2 ötlet: saját készítésû ajándékhoz! Biztos siker!
fényképalbum, telefon(szemüveg)tok, varrjunk
(papucsot, tartókat...), fûzzünk gyöngyöt, fessünk,
gyurmázzunk,  ragasszunk, szép kavicsokat von-

junk be dróttal, saját lekvárt díszcso-
magoljunk, kandírozzunk...

KARÁCSONYI ELÉGIA – PESZTALICS MÁRTA
fetõmûvész, ikonfestõ (Szeged) IKONKIÁLLÍTÁSA

és

BETLEHEM-AGYAGCSODÁK – CZINEGE EDIT
keramikus (Lakitelek) KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás látogatható 2011. dec. 31-ig a
DROGÉRIA nyitva tartási idejében, és 

dec. 24-én szombaton 8-12-ig.
A  k i á l l í t o t t  t á r g y a k  k ö z ü l  e g y e s

d a r a b o k  m e g v á s á r o l h a t ó k .

KARÁCSONYI
ELÉGIA –

ikonkiállítás;

BETLEHEM-
agyagcsodák
a Mákvirág
Galériában!

Csoportkép és a
szép, finom torta...

2011.december 10-17.
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Gondolatok az életrõl (1/c): 

Mirõl árulkodnak az elváltozások? 

A testi-lelki feszültség, az egészségtelen élet-
mód és táplálkozás következtében a
szervezetben kialakult energiablokkok miatt a
sejtek anyagcseréje, ezáltal az egyes szervek,
szervrendszerek mûködése nem megfelelõ.
Salakanyagok szaporodnak fel, amelyek nem
tudnak távozni a szervezetbõl, ezért lerakódnak a talp megfelelõ
zónáiban. A lerakódások állagából és minden más elváltozásból
következtetni lehet az adott szerv betegségének jellegére, fennállásá-
nak idejére. Kezdetben a zóna érzékenysége, enyhe fájdalma, késõbb
kocsonyás, majd félkemény gríz- vagy rizsszemszerû állaga, végül a
kemény szemcseszerû lerakódások, megcsontosodások utalnak a
betegség állapotára. A talpmasszázs célja az elváltozások eltüntetése,
és ezzel a szervezet öngyógyító mechanizmusának beindítása. 

Amikor  a reflexológiai kezelést nem alkalmazható (abszolút kon-
traindikált): Agyvérzés, agyrázkódás, infarktus, hasi katasztrófa,
gégeödéma, eszméletlen betegnél, méhen kívüli terhesség, veszé-
lyeztetett terhesség esetén, mélyvénás trombózis, heveny visszérgyul-
ladás, orbánc, lábszárfekély, üszkösödés nagy kiterjedésû gombás láb,
nyílt sebek esetén, égés a lábon, törés a végtagon, fertõzõ betegségek
esetén, AIDS esetén, nemi betegségek esetén, mûtét után 3-6 héttel,
sugár- és kemoterápia esetén, magas láz esetén.

SAVTALANÍTÁS – A FIATALSÁG FORRÁSA

„HA NEM VAGY KÉSZ VÁLTOZTATNI AZ ÉLETEDEN, NEM LEHET
RAJTAD SEGÍTENI.“ Hippokratész ( i. e. 460-377)

A savtalanítás nélkülözhetetlen:
A testünk 130 évre hivatott. A túlsavasodás (acidózis) az egyik legveszé-
lyesebb civilizációs megbetegedés, mert az egészség közvetlenül függ a
test sav-bázis egyensúlyától. A legtöbb megbete-gedés alapja a túlsava-
sodás, és a test alapos savtalanítása és ásványianyag-készleteinek
újraépítése minden terápia alapja. Amit naponta teszünk, az határozza
meg, hogy hogyan és mennyi ideig fogunk élni! 

Miért vannak bennünk savak?
Minden élet a tengerben kezdõdött, és testünk több mint 70 százaléka
még ma is víz teszi ki. A tengervíz pH értéke 8-8,5. Testünk csekély
ingadozásoktól eltekintve 7,35-7,4 közötti pH értéket tart fenn a vérben.
Ha ez az érték akár csak egy kicsit is alacsonyabb lenne, meghalnánk.
Tehát az életünk attól függ, hogy a testünk megmaradjon a semleges,
illetve enyhén bázikus kémhatású tartományban.
A természetgyógyászatban a test sav-bázis egyensúlyának
megteremtése jelenti mindenfajta kezelés alapját, amely nélkül
hatástalan maradna minden további kezelés.
Tudatosítsuk magunkban: sav-bázisegyensúly eltolódása, nemcsak az
emberi sejteket pusztítja el, hanem az élet minden formáját.
Az anyagcsere -folyamat következtében folyamatosan a savak
keletkeznek a testben, például húgysav, szénsav, tejsav, ecetsav sõt
sósav. Az savak romboló hatásuk még a követ és fémet is képes
szétroncsolni. Ha bent maradnak a testünkben, és nem semlegesítik
õket bázisok, menthetetlenül a legkülönfélébb betegségekhez vezetnek. 
A túlsavasodott szervezet nem lehet egészséges. Minél nagyobb a
savak okozta megterhelés, annál súlyosabb a betegség.
A test túlsavasodásának legfõbb okai:

Általánosságban: helytelen táplálkozás (tartósított élelmiszerek), hely-
telen étkezési szokások,helytelen életmód,
Részletesen: túl sok fehérje (húsok, tojás), cukor, alkohol, nikotin, telített
zsírsavak (van húsban és tejtermékben), környezeti mérgek, élvezeti sze-
rek (pontosabban: élvezeti mérgek), elektroszmog, kémiai eredetû orvos-
ságok, bosszúság és agresszió, stressz és feldogozatlan lelki megterhelés
A kötõszövet: pufferrendszer és savtároló! A savak elõször a vérbe
kerülnek. Ha azonban a vér pufferkapcitása már kimerült, a savfeles-
leg a kötõszövetben rakódik le. Az elsavasodott szövetekben romlanak
a vér áramlási jellemzõi, ezért hosszú távon szétroncsolják a
kötõszövet kollagénrostjait is, ami petyhüdtséget és idõ elõtti
öregedést okoz. A hosszan tartó túlsavasodás krónikus gyulladá-
sokhoz, így állandó fájdalmakhoz vezet. Folytatjuk köv. számban...

Ha itt a tél…
Szavamra mondom, ha itt a tél,
terítõjére dermed az idõ, s a fény.
Csipkebokrokon csillogó billió zúzmara,
kökénynek, s fenyõnek is illik az új ruha.

Ásítozó ablakokon jégvirágok híznak,
nincs egyforma köztük, kúsznak, nyílnak.
Egymáshoz bújtak házak tetején a cserepek,
Mint forró kemencében a sülõ kenyerek.

Szavamra mondom, ha itt a tél,
Havat kavargatva idõz a szél.
Jégcsapokon kántál hideg dallamot,
Kerteken át, parkok fái közt csavarog.

Szakad a hó, a dombot csenddel takarja,
Szánkóra vágyik, gyermeki zsivajra.
Tó márványán korcsolya csikorog,
Ha itt a tél, a hóember csak vigyorog.

Sancho

AT T I L A  A  H U N O K  K I R Á LYA

A nyugat-európai történelem szégyene, 
Hogy a messze tekintõ, kiváló Attilát nem értékelte.
Míg a tömeggyilkos Cézárt, a rabló Nagy Károlyt,
Európát romba döntõ Napóleont az égig emelte.

Attila, a magyar történelem egyik legnagyobb alakja.
Nagy hadvezér, bõkezû, jóindulatú, nagylelkû, éles elméjû ember volt.
Nemcsak a saját népe,
Idegen nemzetek is tisztelték, becsülték érte. 
Nem fényes palotában lakott,
Sátra tisztaságtól ragyogott. 
Az Est urának is nevezték.
Dicsõ hadjáratai õt híressé tették. 
Attila agyában született meg az egységes Európa képe.
Õ tette az elsõ lépést ennek érdekében.
A legnagyobb európai királyok között foglalt helyet.
Duna-medencében egységes államot szervezett. 
Hatalmának csúcsán halt meg. Gyász borult országára.
A táltos tanácsára ma is rejtély sírkamrája. 
„Föld alá, víz alá, napsugárba, holdsugárba, fekete éjszakába“
Került  az ország nagy királya.
Várat lan halála után f iai  az országból elmentek. 
Régi hazájukba visszatértek.
Kisebbik fiát, Csaba királyfit a Hadak útján visszavárják a székelyek.
Õseink a hunok testvére i.
Népünk fe jedelmei,  k i rá lya i,  az At t i la  u tódai.  
Míg magyar ember él a földön, megmaradnak dicsõ emlékei!

L ejegyezte: Hegyi Rozália

Empátia és szeretet értekezés,
vagy ahogyan mások látják?

Minden cselekedetünkkel arra törek-
szünk, hogy kimutassuk szeretetünket, ami
elképzelhetõ, hogy nem mindig a szellemi
barikádok legmagasabb szintjén mani-
fesztálódik, vagy nem éppen az elvárások
szintjén vetítõdik bizonyos élet-mozaikokra,
jobban mondva nem mindig az elvárások-
nak megfelelõen zajlanak az események.
Mindezek ellenére, bármilyen tett, amit e
nemes cél érdekében teszünk, nagyon
értékes: legyen az egy mosoly, bátorító
szavak alkalmazása vagy valamilyen cse-
lekedet, amivel mások javát szolgáljuk.

A megfelelõ empátia készséggel (min-
denkiben ott van, csupán életre kell kel-
teni…) rendelkezõ egyén meg tudja oldani,
fel tudja oldani ezt a helyzetet és megfelelõ
hozzáállással pozitív irányba terelni a dol-
gok menetét. „Az empátiával szeretõ tanít-
vány annak szemével nézi azt az embert,
akire néz, annak a szívével érez, aki elõtte
ül, annak az eszével kísérel meg gondo-
lkodni, akivel beszél. Ez az empátia. Meg-
próbálok én lenni õ.“ Az empátia gyógyító
hatással is rendelkezhet, mert valójában leg-
több ember megértésre vágyik, esetleg
éppen megértésre van szüksége az adott szi-
tuációban, embertársat keres, aki meghallgat-
ja és úgy érezze, hogy tényleg fontos vagy
neki, mégha arra a kis röpke pillanatra is.
Hihetetlen, hogy pár perc mennyi csodára képes!

Idõnként „nehéz dolog mindenkit szeret-
ni“, de ha mégis úgy érzi az ember, hogy
„nem megy“, akkor elképzelhetõ, hogy azért
van, mert az illetõ perszóna emlékeztet
bennünket valamire-valakire, esetleg saját
magunkra, mert bármilyen furcsán hangzik,
de olyan, mint egy tükör, amit magunk elé
tartva megláthatjuk saját hibáinkat, gyen-
geségeinket. Ilyen esetben természetes,
hogy az ember úgy reagál, hogy inkább
tudomást sem akar szerezni róla, avagy
megpróbálja eltaszítani-megszabadulni
ettõl a „nem túl kellemes látványtól.“

Mindenkinek valamilyen szinten be vannak
határolva a képességei, valamilyen besza-
bályozott viselkedési mintázatot követ...

Vadady Éva (Folytatjuk)

A LAKITELEKI ÖNKÉNTES SEGÍTÕK
EGYESÜLETE (LÖSE)

tájakéztotja  a Tisztelt lakosságot, hogy a társadalmi szer-
vezet 2011. 11. 03-ával bírósági nyilvántartásba lett véve.
Faragó Józsefné (Anett) vezetésével (tel.: 06-30/625-08-
53), Gödény Márta  vezetõ helyettessel (06-30/293-49-
31) és a többi 12 tagunkkal.
Az  Egyesület (LÖSE) rövid bemutatkozása: Az elmúlt 6
hónapban már bizonyítottunk a céljaink elérésének
érdekében. Lelkünk megnyugodott, amikor július 23-án a
családi napi rendezvényünkön több mint 20 családnak
nyújtottunk ingyenesen ebédet, ajándékokat és egy boldog,
örömteli szép napot, augusztus 12-én pedig egy színvo-
nalas utca bálat rendezhettünk. Ezúton köszönjük meg
minden támogatónknak a segítséget, így tudtunk egy kis
mosolyt csalni az emberek arcára. Ez az Egyesület azért
jött létre ebben a kis faluban, hogy  minden olyan
embernek,   akiknek szükségük van segítségre, támogatás-
ra, azok bizalommal fordulhassanak hozzánk, valamint
Tóth Sándor családsegítõnél.
Felkérjük a kedves lakosságot, hogyha van bármilyen
feleslegessé vált, de még használható ruha, bútor,
könyv,mûszakicikk, játékok, ne dogják ki, hanem hozzák be
az Egyesület épületébe, mivel csak így fogunk tudni
segíteni  az embereknek ebben az elnyomás  alatti rend-
szerben. A helyiségünk  megtalálható a Kalocsa doktor és
Sajósi doktor épülete közti „vaskapunál“, fent az emeleten.  

További terveink még erre az évre: 
– Dec. 1-jén 13-18 óra között az Egyesület helyiségében
ingyen lehet vinni téli meleg ruhákat felnõttekre,  idõsekre
és gyermekekre egyaránt. Mindenkit várunk!!!
– Dec. 31-én Szilveszteri mulatság, vacsorával és bulival.
Belépõ:1000.- Ft vacsorával; 700.- Ft vacsora nélkül .
Az összes bevételt jótékonysági célra fordítjuk!!!
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó fiatalt, közép-
korút és idõst!
Bármilyen problémával a megadott telefonszámokon bár-
mikor forduljanak az Egyesülethez! 
Az érdeklõdõket, vásárlóinkat várjuk szeretettel.

Faragó Józsefné
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A 11. fordulóban az eddigi mérkõzéseken
kissé gyengélkedõ Pálmonostora csapatát
fogadták a még mindig sérült Kovács Jácint
nélkül felálló labdarúgóink. Már a mérkõzés
elején látni lehetett, hogy jobb a hazai csapat.
A 26. percben azonban egy téves játékvezetõi
ítéletet követõen Gyõri Sándor túl hevesen
reklamált, amiért a kiállítás sorsára jutott. A
mieink játékán azonban nem látszott meg az
emberhátrány, és a félidõ befejezése elõtt
Polyák góljával megszereztük a vezetést,
majd az 56. percben az addig krónikus gól-
ínségben szenvedõ Szécsényi is betalált. A
mérkõzés hajrájában a vendégek szépítettek
ugyan, de egy pillanatig sem forgott veszély-
ben a gyõzelmünk.
A következõ fordulóban a jó játékerõt

képviselõ Kecel vendégeként lépett pályára a
Kovácsot, Serest és Gyõrit is nélkülözõ
lakiteleki gárda, és rendkívül taktikus és
fegyelmezett játékkal 1-0-ás gyõzelmet
aratott.
A 13. fordulóban került sor az „örök-

rangadóra“ a Tiszaalpár csapata ellen, hazai
pályán. Az alpári csapat jelenleg az alsó
régióban tanyázik, ellenük azonban soha nem
mehetünk biztosra. Így volt ez most is, a 3.
percben már vezetést szereztek a vendégek,
sõt a 27. percben kettõre növelték góljaik
számát. Az alpári szurkolók  –  és talán a
játékosok is  –  már azt hitték, megnyerték a
mérkõzést, ám Szécsényi 3, valamint Lángos
és Gazdag 1-1 góljával megfordítottuk a
mérkõzés állását. A siker értékét nem
csökkenti, hogy az 58. percben egy jogos
kiállítást követõen megfogyatkozott a
vendég-sapat, és az sem, hogy még így, tíz
emberrel is szépíteni tudtak. A vége tehát
5-3 a hazaiak javára!
Ezt követõen ismét hazai pályán, újabb

nehéz mérkõzés várt a mieinkre: a tavalyi
ezüstérmes Városföld elleni összecsapás.
Látszott a vendégek játékán, hogy nem volt
véletlen a múlt évi helyezésük, és most is
megérdemelten tartózkodnak az él-
mezõnyben. Ezen a mérkõzésen azonban
ismét a mienk volt a jobb csapat, magabiz-
tosan nyertük a meccset 2-0-ra Gyõri és
Lángos fejesgóljaival.
Remek sorozat volt fiúk, négy mérkõzésen 12

pont! 

A mérkõzések jegyzõkönyvei:

11. forduló (10. 30.)  LTE  – Pálmonostora:  2-1
(1-0)
LTE: Terjéki  –  Vankó (Subicz 76'), Kalics, Tóth,
Seres  –  Polyák, Tamásy (Szabó Á. 85'), Gazdag,
Lángos  –  Gyõri, Szécsényi.
Gólszerzõink: Polyák (45'), Szécsényi (56')
Sárga lap: Lángos (42'), Seres (72')
Piros lap: Gyõri (26')

Ifi: 2-0 (0-0)
LTE: Lovas T.  – Lovas J. (Berényi 46'), Géró, Bujáki,
Tombácz  – Dakó (Madari 82'), Tasi, Boda, Rózsa
– Lobkovitz (Greiner 82'), Barcsa L. (Rácz 82')
Gólszerzõink: Dakó (66'), Bujáki (68')

Sárga lap: Boda (81')

12. forduló (11. 06.)  Kecel - LTE  0-1  (0-0)
LTE: Terjéki  – Vankó, Kalics, Tóth, Polyák  –
Lángos, Tamásy, Szabó Á., Gazdag, Subicz
(Gulyás 74') – Szécsényi (Tánczos 90').
Gólszerzõ: Szécsényi (67')
Sárga lap: Vankó (27'), Tamásy (81')

Ifi: 5-2 (2-0)
LTE: Lovas T.  – Kovács L., Kalócz, Lovas J.,
Tombácz  – Dakó (Kecskés 81'), Bujáki, Boda
(Greiner 67'), Rózsa (Rácz 46')  – Gyõri,
Barcsa L. (Lobkovitz 46').
Gólszerzõink: Lobkovitz (61'), Bujáki (88')
Sárga lap: Boda (28'), Bujáki (60')

13. forduló (11. 13.)  LTE - Tiszaalpár  5-3 (1-2)
LTE: Terjéki  – Vankó (Szabó Á. 75'), Kalics,
Tóth, Seres (Tánczos 69')  – Polyák, Tamásy
(Subicz 46'), Gazdag, Lángos  – Gyõri,
Szécsényi (Gulyás 80').
Gólszerzõink: Szécsényi (38', 58', 79'), Lángos
(55'), Gazdag (62')
Sárga lap: Gazdag (64'), Tánczos (78'), Szabó
Á. (90')

Ifi: 1-2 (0-0)
LTE: Lovas T.  – Berényi, Tasi (Rácz 83'), Bujáki,
Tombácz  – Dakó, Lovas J., Boda, Rózsa (Greiner
74')  – Lobkovitz (Kovács L. 28'), Barcsa L.
Gólszerzõnk: Boda (87')
Sárga lap: Lovas J. (45'), Tasi (46'). Bujáki (69')
Piros lap: Berényi (22')

14. forduló (11. 20.)  LTE  -  Városföld  2-0 (1-0)
LTE: Terjéki  – Polyák, Kalics, Tóth, Seres  –
Lángos (Vankó 80'), Tamásy, Gazdag, Subicz
(Tánczos 84')  – Gyõri, Szécsényi (Szabó Á. 56').
Gólszerzõink: Gyõri (20'), Lángos (51').
Sárga lap: Tánczos (91').

Ifi: 1-2 (0-1)
LTE: Lovas T.  – Madari, Tasi, Bujáki, Rózsa –
Dakó, Lovas J., Boda, Rácz (Kecskés 77')  –
Lobkovitz, Barcsa L.
Gólszerzõnk: Bujáki (72')
Sárga lap: Bujáki (15'), Lovas J. (50'), Tasi (57')
Piros lap: Rózsa (80')

Serdülõ csapatunk eredményei:

9. forduló (10. 29.)  Helvécia – LTE  7-1 (2-0)
LTE: Pesti  – Tóth G., Madari, Dobos, Pillár
(Sallai B. 68')  – Gyurika, Géró, Elek, Csernák  –
Kovács (Varga 46'), Rácz.
Gólszerzõnk: Pesti (78')
10. ford. (11. 05.)  LTE – Kerekegyháza  15-0 (3-0)
LTE: Pesti  – Madari, Tóth, Király, Csernák  –
Kovács (Sallai B. 53'), Géró (Pillár 20'), Elek,
Dobos (Varga 53')  – Gyurika, Rácz. 
Gólszerzõink: Rácz (29', 41', 51', 61', 79', 80',
82'), Gyurika (32', 87', 90'), Pillár (47', 89'), Elek
(75', 77'), Sallai B. (85')
Sárga lap: Rácz (61')

11. forduló (11.12.)  Kunszállás  -  LTE  5-1 (1-0)
LTE: Pesti  –  Király, Madari, Tóth, Csernák  –
Kovács, Dobos (Sallai 67'), Elek, Gyurika (Pillár
46')  –  Varga, Rácz.
Gólszerzõnk: Madari (52')

TANÁCSOK INGATLAN ELADÁSHOZ ÉS INGATLANVÁSÁRLÁSHOZ

Napkollektoros rendszerek telepítésére
vonatkozó lakossági pályázati felhívás!

Megtört a jég, hiszen nemcsak a panelben lakók életét
könnyítik és teszik az olcsóbbá  az energiatakarékossági
programok. Megnyílt az út a családi házak lakói elõtt is.

Közel hárommilliárd forintos kerettel október 25-tõl nyújthatók be a nap-
kollektorok telepítésének támogatását célzó pályázatok. A támogatási inten-
zitás 50 százalék, lakásonként legfeljebb 800 000,- forint.

A melegvíz elõállítására, fûtésre, illetve ezen célok kombinált, esetleg
egyéb hõigények kielégítésére is szolgáló, többcélú napkollektoros rend-
szerek beszerzésére és telepítésére magánszemélyek és maximum 12 laká-
sos társasházak nyújthatnak be pályázatot.

Az Új Széchenyi Terv – Zöld Beruházási Rendszer keretében
meghirdetett, ÚSZT-ZBR-NAP-2011 kódszámú pályázat kiemelkedõ
mértékû támogatással sokak számára teszi most lehetõvé a korszerû
napkollektoros rendszerek beépítését.

A felhívás szerint a pályázati forrás a teljes beruházási érték 50 százalékát
fedezheti, de lakásonként legfeljebb 800 000,- forint támogatás nyerhetõ el. A
munkadíj nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési
költség 30 százalékánál. A telepítendõ napkollektor-rendszernek szervesen
illeszkednie kell az épület meglévõ gépészeti rend-szeréhez és egész évben
mûködõképesnek kell lennie.

Fontos információ, hogy a rendszerek telepítését kizárólag az ÉMI
Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. által regisztrált
kivitelezõ végezheti el.

A támogatás minden esetben vissza nem térítendõ, utófinanszírozású, a
pályázatokat október 25-e és december 31-e között, illetve a keret
kimerüléséig lehet benyújtani (az épületenergetikai pályázatok 1,6 milliárd
forintos kerete nemrégiben néhány nap alatt kimerült, így érdemes igyekezni
a pályázat benyújtásával). Fehér Sára ingatlanértékesítõ és 

értékbecslõ; tel.: +36-30-206-2458 

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások jármûvezetõknek és 
gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban (1.)

A közlekedésben a téli idõszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak
és a jármûvezetõknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.

A gépjármûveket – fõleg hosszabb autóút elõtt – ajánlatos alaposan átnézni, megvizs-
gálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor,
a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenõrzése. A téli közlekedés kapcsán
ezek mellett a gépkocsival történõ közlekedés fontos kelléke lehet a jól mûködõ ablak-
törlõ, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó folyadék vagy a pára-
mentesítõ. Az ablaktörlõ gumikat már a tél beállta elõtt érdemes kicserélni, hiszen az
elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenõrizni
kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az
autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni. 
A téli idõszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig
kell használni a gépjármû világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelõen mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tart-
va lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz
manõverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.   
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában
hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS),
úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúsz-
hat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékrõl, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékez-
zünk, amikor az autó már újra a kívánt irányban áll. Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki
a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsi-
vezetõ éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a
jármû megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez

téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal
induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7
fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hõmérsékleten megmerevedik, nagyon kis
tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet.  Folytatjuk
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Családsegítõ Szolgálat

Az utóbbi idõben többen jöttek érdeklõdni
adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban,
mely a szociálisan rászorult személyek részére
nyújtható, lakhatást segítõ ellátás, ezért indokolt és
hasznos lehet az errõl szóló tájékoztatás.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 55/C. §-a szerint:

(1) A települési önkormányzat adósságkezelési
szolgáltatást akkor nyújthat, ha

a) az adósságkezelési szolgáltatás
mûködtetésérõl önkormányzati rendeletet alkot,

b) adósságkezelési tanácsadást mûködtet,
továbbá

c) az adósságcsökkentési támogatás és a 38.
§ (5) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás
nyújtásához saját forrást különít el.

(2) A fõvárosi kerületi önkormányzat, valamint
az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
negyvenezernél több állandó lakos él, köteles
adósságkezelési szolgáltatást nyújtani.

Lakiteleken a jogszabályi lehetõség mellett -
ahogyan azt  ilyenkor szokás megfogalmazni -
sajnos sem az anyagi, sem a személyi feltételek
nem adottak ezen szolgáltatás bevezetésére,
melyre egyébként a fentiek alapján nem is köteles.

Tóth Sándor családgondozó

A jó szülõ!
Mi, szülõk megszoktuk, hogy a gyermekek álmai-

hoz, vágyaihoz alakítsuk az életünket. Ha kell a
gyermeknek valami, azonnal megadjuk neki, hiszen
a mi gyermekünk se lógjon ki a sorból.
Érzelmeinknek alárendelünk minden ésszerû dön-
tést, a lényeg az, hogy a gyermeknek mindent meg
tudjunk adni, hiszen szeretjük mi az édes kis gyer-
mekünket... legfeljebb majd több munkát vállalok,
vagy kevesebbet eszem, mert megfogadtam én
valamikor, hogy a gyermekemnek mindent
megadok, amit én nem kaptam meg..., nem leszek
olyan szigorú, mint a szüleim voltak velem...

Szeretjük a gyermekeinket, mindent el is hiszünk
nekik. Mi, szülõk tudjuk, hogy a mi gyermekünk a
legjobb, sokkal megbízhatóbb, mint a többi gyermek,
nem cigarettázik, nem iszik, nem kábítószerezik,
nem hazudik, és szereti a szüleit.

Nem olyan, mint mások gyermeke, azok csi-
bészek, isznak, cigarettáznak, kábítószereznek,
lopnak, hazudnak, és nem is tisztelik a szüleiket.

Istenem-Istenem, de jó is nekem, hogy megáldott
a sors, egy ilyen jó gyerekkel!  

Mi, szülõk naivan úgy gondoljuk, hogy például a
diszkó vagy a házi buli olyan intézmény, ahová elm-
egy a mi édes kis gyermekünk, meglátják a
haverokat, elkezd szólni az elektronika, és attól
csuda jól érzik magukat...

Másnap, mikor a mi szeretett gyermekeink haza-
érnek már tiszták, vigyáznak arra, nehogy a szülõ
ráérezzen az ellenkezõjére. És mi, szülõk örülünk,
milyen szerencsések vagyunk, hiszen a mi gyer-
mekünk a legjobb a világon!

Kivételek persze mindig vannak... 
Tény, hogy gyerekeinket áldozatok árán felne-

veljük, kitaníttatjuk és próbáljuk õket elindítani az
életben úgy, hogy közben feláldoztuk magunkat.

Feláldozhatjuk magunkat, mindenünket oda-
adhatjuk nekik, de a gyermekeink nem a szülõkrõl
fognak gondoskodni, hanem majd az õ gyer-
mekeikkel kell nekik foglalkozni.

A szõlõknek meg olyan öregkoruk lesz, amilyet
teremtettek maguknak. Ha a gyermekre bízzuk
magunkat idõs korunkra, igen nagy az esélye
annak, hogy kínkeserves lesz a hátralévõ életünk.
Hisz a mi drága, aranyos gyerekünk már nem az, aki
volt... megváltozott, meg kell neki felelni a munkahe-
lyen, a baráti körben, a feleségnek, az anyósnak és
annak az igen pici, kicsi, aranyos, bájos kisgyer-
meknek, akinek éppen most kell megvenni az okos
telefont, mivel a többi gyermeknek is olyan van...

A gyermeket fel kell nevelni, és útnak kell indítani,
de nem feláldozni a szülõnek magát. Az a szülõ, aki
mindenét a gyermekének adja, nincstelenné, kiszol-
gáltatottá válik.

Sajnos sok szülõ feláldozza magát a gyermeke
érdekében! Felesleges, hiszen bármennyit ad, az
csak ideig-óráig tart ki, míg a szülõ abból biztonság-
ban érezhetné magát a hátralévõ életében.

A gyermeknek meg nem is biztos, hogy jót
teszünk vele, sõt kárt okozhatunk neki, hisz minden-
ki ismeri azt a közmondást, hogy „ami könnyen jött,
könnyen megy“.

A gyermeknek is hosszútávon az lenne az érdeke,
hogy a szülõknél stabil hátteret tudjon magának, de
kaparja ki magának a gesztenyét! Legyen önálló!
Mindenkinek jobb lenne...

Valamikor régen ezt tudták, most is tudjuk, de,
nem beszélünk róla.                               „55-ös apa“

START PLUSZ ÉS START EXTRA KÁRTYÁK
KIVÁLTÁSA – 2011. dec. 31.-ig

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a pályakezdõ fiatalok, az
ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoz-
tatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 1.§-ának (4) bekezdése szerint:

„A START PLUSZ, illetve a START EXTRA kártyát az igénylõ
legkésõbb 2011. december 31-éig válthatja ki, és ezek alapján a
munkaadót legfeljebb 2013. december 31-éig illeti meg az e
törvény szerinti járulékkedvezmény.“ 

Mivel a kártya a kiváltásától számított 2 évig érvényes – ezért
eddig azt az álláspontot képviselte szervezetünk, hogy közvet-
lenül a munkába állás elõtt, a munkaszerzõdés megkötését
megelõzõ napokban váltsák ki a kártyát. Így, hogy kifutóban van
ez a foglalkoztatási kedvezmény, nem szabad a lehetõséget ki-
hagyni, tehát mindenképpen javasoljuk a Plusz és Extra kárty-
atípusok kiváltását abban az esetben is, amennyiben jelenleg
nincs kilátásban munkahelye az alábbi célcsoportba tartozók-
nak. Érdemes legalább december közepéig igényelni (figyelem-
mel a hivatalok ünnepek körüli ügyfélfogadására) annak
érdekében, hogy ne veszítsék el ezt a foglalkoztatási ked-
vezményt. 

1. Tartós álláskeresõk (Start Plusz kártya): 
Felnõtt Álláskeresõ – az elmúlt 16 hónapból legalább 12
hónapig az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi kirendelt-
ség) nyilvántartásában álláskeresõként regisztrált volt 
Pályakezdõ Álláskeresõ – az elmúlt 8 hónapból legalább 6
hónapig az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában
pályakezdõ álláskeresõként regisztrált volt (a 25. életévét - fel-
sõfokú végzettségû személy esetén 30. életévét – nem töltötte
be és pl. annyi munkaviszonyt szerzett, mely nem volt elegendõt
ahhoz, hogy álláskeresési ellátást kapjanak, így õket úgymond
még pályakezdõként vettük nyilvántartásba)   

2. Az alábbi szociális  ellátásról visszatérõk (Start Plusz kártya):
GYED, GYES, GYET, Ápolási díj - folyósításának megszûnését
követõ 365 napon belül.  
3. 50. életévét betöltött és legalább 3 hónapja regisztrált
álláskeresõk (Start Extra kártya)
4. Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ (életko-
rra való tekintet nélkül), legalább 3 hónapja regisztrált
álláskeresõk (Start Extra kártya)
5.Rendelkezésre állási támogatásra/Bérpótló juttatásra /Foglal-
koztatást Helyettesítõ támogatásra jogosultak – vagyis akik
önkormányzati ellátásra jogosultak és az állami foglalkoztatási
szervvel együttmûködõ álláskeresõk. (Számukra kirendelt-
ségünk a hatósági bizonyítvány kiadását szervezetten bonyolít-
ja. 2011. november 23-án a tiszakécskeieknek a helyi
Mûv.Házban, a tiszaugi, lakiteleki, szentkirályi álláskeresõknek
pedig november 24-én a helyi önkormányzatok tárgyalóter-
meiben – melyrõl külön levélben is értesítjük az érintetteket).   
A 2. célcsoportba tartozókat kivéve - minden álláskeresõi stá-
tuszt igazolni kell a munkaügyi központ kirendeltsége által
kiadott Hatósági Bizonyítvánnyal. Tehát mielõtt felkeresnék az
APEH-ot a kártya igénylése céljából – elõtte való napokban kér-
jék a szükséges igazolást. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Tiszakécskei KirendeltségTiszakécske, Béke u. 116. 
Tel: 76/540-079, 30/695-1371 
Hétfõ, Kedd, Csütörtök: 08,00 - 15,00; Szerda: 08,00 - 18,00
Péntek: nincs ügyfélfogadás (javasoljuk, ügyfélfogadási napokon
a 08,00-10,00 óra közötti, illetve szerdai napon a 16,00-18,00 óra
közötti megjelenést)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja Tiszakécskei Kirendeltség

Terjéki Zsuzsanna kir.vez.

CSAK  POZITÍVAN

Kerülgetjük  a  kátyúkat,  csapdákat, „taposó aknákat“,
amit az elõzõ szocialista és még szocialistább 

szakértõi kormány nagy gonddal és igyekezettel telepített. 
Az egyik itt dorombol alattunk a lassan már 

500 Ft-os benzinnel, a másik:  a lakásunk, ahová igyekszünk, 
ha még nem árverezték el.

Közben azon meditálunk, hány ház vagy autó árát 
fizetjük ki abból a spekuláns befektetõk által 

legyilkolt forintból – ha megérjük –,  hogy a mienk legyen.
De erre még gondolni sem szabad, csak pozitívan, 

semmi depresszió, semmi pánik, semmi negatív stressz, 
és akkor hosszú életûek leszünk.

Devizatartozásunkat nem kell a gyerekeinknek fizetniük. 
Bár tudjuk, ez lesz az adós fizess! devizarabszolgaság.
Akik hagyták bemûködni ezt a csapdát, jól kigondolták. 

Ha õk maradnak uralmon, egy koldus és rabszolgasereg  
felett könnyû uralkodni, ha nem maradnak,  
mint ahogy történt, ez a helyzet még akár 

kormánybuktató is lehet. 
Ilyen a szocialista elit, a szocialista 

embertípus közgondolkodása.
Épp hogy elültek a vörös iszap hullámai, már törnek föl 
a buzgárok, és mintha mi sem történt volna ebben az 

országban, álmodják a negyedik köztársaságot.
Most kell nagyon pozitívnak lennem és csak 
annyit mondani:  elvtársak, még nagyon sok 

idõ kell ahhoz, hogy az elõzõt kiheverjük.
Kecskés Sándor

„Tudjuk, hogy a szeretetnek milyen hatalma, mekkora
ereje van! Sajnos a legtöbb emberben csak karácsony táján
mozdul meg valami szeretetérzés. De legagább történik vala-
mi! Ha nem azon fáradoznának egyesek, hogy  másokban
csak a hibát keressék, az esetleges kudarcának örüljenek, a
gyengeségét, botlását örömujjongással  fogadnák, a sikerét
irigységgel tapossák..., ha csak egy kicsit is jobbak lennének
az embertársaikhoz, akkor mennyi minden megváltozna
egyszerre! Helyre állna a lelki béke, az egymás mellett élés
könnyebb lenne, a nehézségeket, az akadályokat mindnyá-
jan könnyebben vennénk...“                           nagymama



KÖNYVELÉS 
VISSZAMENÕLEG  IS családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-
k, Kft-k részére. (Vállalkozás indításával kapcsolatos tanács-
adás,  teljes körû APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel.)

Az iroda nyitva  tartása: H-tõl – Szo-ig 8 - 20 óráig.
Érd.: 76/343-219; 06-30/266-85-36;

Nyárlõrinc, Iskola u. 7. Vargáné Farkasházi Orsolya
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló, aki könyvvizsgálást is vállal.

Korszerû konyhai eszközök folya-
matosan rendelhetõk (széles válasz-

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

IDÕSEK GONDOZÁSÁT VÁLLALOM! Pampers minõségûpelenkák
2-25 kg-os méretig kedvezõ áron kaphatók! Érd.: 30/62-50-853

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

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

LAKITELEKI    ÚJSÁGnovember 15. oldal

Kisgépek javítását vállalom!  (motor-
kerékpár, robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú,

kerti traktor) Érd.: 06-70/770-29-19. 

Kisgyermeknevelõ-gondozó végzettséggel
gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.: 06-30/692-34-86.

Egyedi minták: mesefigurák,
virágok és igény szerint bármi-
lyen ábra vagy felirat megje-
lenítése textíliára – mosásálló
festékkel. Zászlókészítés.

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

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

Eladó: Szkafander bukósisak,
számítógéphez nyomtató, vízi men-
tõmellény, üstház,  villanyos kukorica-
daráló,  kézi hajtású terménydaráló.
Érd.: 06-20/488-13-60

120 m2 tetõre jó minõségû tetõcserép
kedvezõ áron eladó. Ugyanitt 2 rekamié
eladó 20e. forintos irányáron. Érd.: 06-
20/471-52-31

Tojótyúkok eladók Kapásfalu-
Lakiteleken. Érd.: 06-30/58-55-718.

Lakiteleken az Árpád u. 8/a alatti családi
ház eladó (ármegegyezéssel); csere is
érdekel. Tel.: 06-30/911-71-83.

Fi g y e l e m !

A KÖZELGÕ ÜNNEPEK ELÕTT IS SZERETETTEL
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT A 

PICCADILLY CENTRUMBA. 
(Lakitelek, Széchenyi krt. 57.)

Használt árukínálatunk: gyermek és felnõtt kabátok, overálok,
csízmák, bakancsok, bélelt nadrágok, pulóverek, sapkék, sálak.

Hétfõi napokon érkezik az áru.

Szombatonként a használt ruhára 20 %-os árengedmény.

Új árukínálatunk: gyermek fehérnemûk, harisnyanadrágok,
melegítõ garnitúrák, vastag pulóverek, sapkák, kesztyûk

nõi és férfi fehérnemûk (bodyk, trikók), vas-
tag harisnyanadrágok, férfi lábfej nélküli harisnyanadrágok,
farmerek, pulóverek, alkalmi felsõk, övek, pénztárcák

December  v ég é ig  minden  tá ska

f é láron  kapható .

A szolárium folyamatosan mûködik
a nyitva tartási idõben.

Nyitva tartás: 
H – P: 8-tól 12-ig;  14-tõl 18 óráig;
Szo.:    8-tól 12-ig

Egészségtár Drogéria
Kedves Vásárlóim!
A hét valamennyi napján
NYUGDÍJAS és NAGYCSALÁDOS
vásárlóim részére 5 % kedvezményt biztosítok!

Ezúton szeretném megköszönni az egész éves vásárlásaikat és

kívánok szeretetteljes, boldog karácsonyi ünnepet és sikerekben

gazdag boldog új esztendõt! Tombácz Ferencné Edit

Gondoljon a karácsonyra! 
A Mákvirág
Galériában
az ikonok és
az agyag-
babák közül
karácsonyi ajándékot is
vásárolhat. 
Várjuk szeretettel:  a drogéria-

galéria
dolgozói.

Áldott 

karácsonyt

kívánunk!

Német használt  bútorok,  
háztartási  gépek újszerû 

állapotban reális áron!

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

Lakitelek, Széchenyi krt. 104.

Minõségi
ételek
elérhetõ
árakon!
76/449-
001

szekrénysorok,
faragott és modern

szekrények, 
neobarokk sítlusú

szekrények, 
ülõgarnitúrák, 

asztalok, 
székek, 

csillárok, 
televíziók, 

komplett hálószobák,
gyerekszobák,
mosógépek, 
kombi hûtõk, 

mosogatógépek,
porszívók.

Karácsonyi
ajándékait

vásárolja meg
az Európa
Divatban

kedvezõ áron!

Udvarias 
kiszolgálással 

várjuk vásárlóinkat
a lottózó melletti

üzletben.



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Gyõzni és a babérokon üldögélni vereség;
veszteni s nem feladni, gyõzelem!“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Jóljárt Klára. Selyem-akácfát
nyert: Lénárt Pálné. A vacsorát nyerte: Kökény Márta, melyet az általa válasz-
tott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõ-
fizetést nyert: Csikós Jánosné (Nyárlõrinc), Mócza Endre, Zsibrita Éva. (Õket
regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a
Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük
a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné
Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

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

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

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

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

Egy katolikus, egy protestáns, egy
moszlim és egy   zsidó, együtt
kávéznak:
A katolikus: – Gazdag ember va-
gyok, megveszem a   Citybankot!
A protestáns: – Rengeteg pénzem
van, megveszem   a General Motors-t!
A moszlim: – Mesés vagyonom van
a Microsoft céget   fogom megvenni!
A zsidó, lassan iszogatja a kávéját: 
– NEM ADOK EL SEMMIT!...

Bill és Sam, két idõs barát, minden
nap találkoztak a parkban, etették a
galambokat, csodálták a mókusokat
és megtárgyalták a világ dolgait.
Egy nap Bill nem jelent meg. Már
egy hét is eltelt, semmi.  Eltelt egy hó-
nap, és láss csodát, Bill megjelent.
Sam nagyon izgatott és boldog volt.
– Az Isten szerelmére, Bill, mi
történt veled? 
– Börtönben voltam! – válaszolt Bill.   
– Börtönben?? Miért? 
– Nos, ismered Maryt, azt a csinos
szõke pincérnõt abban a kávé-
házban ahova szoktam járni? 
– Igen, emlékszem rá. Mi van vele? 
– Nos, beperelt, mondván, hogy
megerõszakoltam, és ezért 89 éves 
létemre olyan büszkeség töltött el,
hogy a bíró kérdésére bûnösnek
vallottam magam... És akkor az az
átkozott bíró 30 nap börtönt sózott
rám – hazudozásért!... 

Azt mondja az újdonsült férj, az
újdonsült menyecskének:
– Ha meglátod lelkem, hogy jövök bé a
lovaskocsival a kapun, oszt olyan csá-
lén áll a kalapom, hát ízibe menny bé a
tiszta-szobába, mert dógom van veled.
Eltelik néhány nap, egyszer azt mond-
ja a menyecske a férjének:
– Hajja kend! Mondanék én valamit
magának. Ha maga jön bé a kapun a
lovaskocsival, oszt' meglátja kend,
hogy én itt állok a gangon, oszt' csípõre
van téve a kezem, hát meg ne aggya
magának az a magosságos Úristen,
hogy ne csálén álljon a kalapja!...

Kovács a Rákóczi téren már éppen
megegyezik egy hölgyikével, amikor
megjelenik a felesége. Villámokat szór
a szeme, leken a férjének két pofont,
aztán beülnek a közelben várakozó

taxiba, hogy hazamenjenek. Útközben
az asszony folyamatosan ordítozik a
férjével, elmondja õt mindenféle
gazembernek, stricinek. Egy idõ után a
sofõr hátraszól:
– Uram, ha rám hallgat ezt a nõt kirak-
juk, és visszamegyünk egy másikért...

Az öreg székely elkezd fohászkodni
a Jóistenhez:
– Édes, drága Jóistenem, én olyan
nagyon szeretem a feleségemet,
hogy mindenemet odaadnám érte!
– Ne engedd, hogy beteg legyen,
legyek inkább én!
– Ne engedd, hogy szenvedjen az
életben, szenvedjek inkább én!
– Ne engedd, hogy özvegy legyen,
legyek inkább én!...

– Na, hogy van a lányod?
– Nagyon jól. Szuper állása van, egy
nagy cégnél dolgozik közvetlenül a
fõnöknek, sokszor elkíséri a külföldi
útjaira is, és olyan jól dolgozik, hogy
rendszeresen kap céges ajándékokat:
ékszerek, meg ilyesmi. Céges kocsija
is lesz. Na, és hogy van a tied?
– Az is céda...

– Melyik a legszebb sportág?
– Kétszáz nõi mell...  

– Miért jobb az Alzheimer kór, mint
a Parkinson kór?
– Inkább elfelejtem, hogy mennyit
iszom, mint hogy kilöttyintsem a piát!

Egy kis magyar nyelvtan:

Elnyomott férjek lázadása ~ Papuccs
Agglegénység ~ Nõnkívületi állapot
Udvarlás ~ Testi mese
Siratóének ~ Keservers
Öregek eláznak ~ Vének az esõben
Harakiri ~ Köldöklés
Wc-pletyka ~ Klotyogás
Kövérség eltemetõje ~ Zsírásó
Útépítõk tízóraija ~ Asztfalatozás
Téli vendéglátás ~ Hidegenforgalom
Poéta ruhája ~ Költõny
Latrinatisztító ~ Büzletember
Hiú szappan ~ Piperekõc
Egy tucat sík irón ~ 12 lapostol
Étlap ~ Kajánlat
Kertész ~ Rügyvéd                  
Elnöki lakosztály ~ Prezidencia
Törpe szakács ~ Gasztrognóm

Mit hoz a jövõ?

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal november

A címben feltett kérdésre a következõ aforizmával  is  lehet, felelni:
„Mindig bölcs dolog elõrenézni ...“ Folytatás a vízsz. 4., 33. és a függ. 40., valamint
34. sz. sorban.
Egyébként jóslásra is vállalkozunk: Megmondjuk, hogy ki lesz az idei labdarúgó Európa-
bajnok. A bal felsõ sarokból a jobb alsó sarokba vezetõ átló betûibõl kiderül a válasz.

Vízsz. 1. Ha mail elõtt áll; akkor is repül, ha France elõtt, akkor is. 4. A  folytatás elsõ
része (z.b.: N, M). 10. Az idõben távoli rokonunk. 12. Fõleg az Alföldön jellegzetes erdõ.
14. Falat fehérít. 16. A tudás, amit megszereztünk. 17. Gyümölcsízû  édesség. 19.
Gombaszögi mûvésznõ utóneve volt. 21. Román pénz. 23. Csavar (de kezdõbetûjével.
24. Félre, messzire. 25. Német és brit autójel. 27. Katonai egység. 29. Eddig a napig. 31.
Nyakravaló. 33. A folytatás második része (z.b.: N, T). 34. Röptében megfog. 36. Az õ
birtokában. 38. ...Derek; filmsztár. 39. Elek! 40. Ruhát tisztít. 42. Hajít. 44. Szintén ne. 45.
Határrag, ford. 46. Võlegény-lejölt. 48. Több mítikus görög király neve. 52. OP- ...;
mûvéseti irányzat. 54. Bikavér jelzõje. 56. Antal becézve. 58. Létezik. 59. Gyorsaság
része! 60.. Szicíliai tûzhányó. 61. Megértés szava. 63. A neoklasszicizmus hazai
mestere, utónevének kezdõbetûjével. 65. Súlyegység. 67. Zenei elõírás, Iassúságra utal.
69. Szovjet rockopera. 71. Úgy van jelen, hogy rögtön csábít is. 73. Ragadozó hal. 74.
Ahonnan szép a kilátás Miskolcra. 76. Megkeveredett író!

Függ. 1. A Rajnába ömlõ svájci folyó. 2. Különleges igerag. 3. Mintha kimondottan az õ
méreteire készült volna. 4. Pécs egyik legszebb épülete. 5. Kérve kérõ. 6. Fölvesz. 7. Kis
értékû kártyalap, de fontos szerepet játszhat. 3. Kötõszó. 9. Zizegés! 11. A bank legbizton-
ságosabb helye. 13. 13. Cseh légiforgalmi vállalat. 15. A földre helyezõ. 18. Tévériporter
(György) 20. Nem csinál tovább semmit. 22. Erdélyi folyócska. 26. Bróm és radon. 28.
Keresztül. 30. Egy vegyjel, vagy két slálahang. 32. Völgye szép szlovákiai kirándulóhely.
34. A folytatás befejezése (z. b.: L, Á) 35. Torino folyója. 37. Ajándékoz. 40. A folytatás
harmadik része (z. b.: D). 41. Saját kezével. 43. Biztos helyet jelentõ betûk a repülõje-
gyen. 44. Egymás után elmond. 45. Svéd férfinév. 47. Tisztesi rendfokozat, röv. 49. Két
vonal találkozik. 50. ... Presov; labdarúgócsapat. 51. A szabadba. 53. Ismert japán poli-
tikus. volt a 80-as években. 56. Mélyhangrendû kicsinyítõ képzõ. 57.  Amit a földünk
érzékel, névelõvel.  60. EG. 62. Szülõ. 63. Páros nyitás! 64. Ornella...; filmsztár. 66. Római
2500. 68. Szerb egyetemi város. 70. Déli-hangzó! 72. Görög betû, magyar ige.


