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XXIII. évfolyam12. szám
Karácsony hava, Télelõ, Álom hava  

„A morzsából  i s  szobrot  gyúrhat  az  ember i  remény!“

Világítsanak a belsõ fények!
Örök várakozásban élünk, de az

Advent decemberi csendje minden-
nél jobban a hatalmába kerít mind-
nyájunkat. Nincs bizonytalanság az
érkezés felõl, biztosak vagyunk, hogy eljön, akit várunk. Az
adventi gyertyák fénye úgy erõsödik a lelkünkben is,
ahogy szaporodik a meggyújtott gyertyák száma.

Hangulattermõ apróságokkal vesszük magunkat körül,
titok lengi át a lakás minden zugát. Az otthonunkat is
feldíszítjük fenyõágakkal, szalagokkal, gyertyákkal.
Koszorút függesztünk az ajtóra, adventi naptárt készítünk
a kis várakozóknak. Esténként gyermekeink, unokáink
körében beszélgetünk, énekelünk; készítjük a karácsonyi
díszeket,  csillagokat rajzolunk, lámpásokat vágunk, betle-
hemet festünk,  ragasztunk... Érezzük a közelgõ kará-
csony hangulatát. A nyüzsgõ zûrzavart igyekszünk
kirekeszteni, távol tartani a családunktól. Nem akarunk
semmi rosszat sem tudomásul venni...

De vajon felkészültünk-e lelkileg is a Megváltó befo-
gadására? Mert bizony sokszor alig marad idõnk, hogy a
lelkünket is megtisztítsuk... Pedig tudjuk, hogy Krisztus
nem a tiszta szobába akar belépni, Õ a lelkünk ajtaján
kopogtat. Halkan, csendben...

Mennyire készülõdünk az Õ vendégfogadásra? Tudunk-e
ajtót nyitni? A betlehemi csillagot köd és felhõ takarja? 

Sohasem késõ megtenni az elsõ lépést! 
Nézzünk szembe önmagunkkal, s az ajándékok mellé

tegyük oda a szívünket is, hogy általa a legigazibb értéket
is adhassuk. A szeretet az egyetlen, mely annál nagyobb,
minél többfele osztjuk! 

Itt, adventben kívánom, hogy világítsanak mindnyá-
junkban a belsõ fények, lelkünk befogadó „jászollá“ váljék,
hogy bennünk is megszülethessék a kis Jézus. Mert kint
zúzmarás, érzéketlen a világ, de a megfagyott könny-
cseppek várják, hogy a  szeretet melegétõl, a lelkünk gyer-
tyáitól megolvadjanak, felszáradjanak.

Szeretném, hogy a téli esték lágyan körülölelõ csendjében
mindenkinek jusson a duruzsoló kályha melegébõl, minden
éhezõ gyermek kezébe jusson kenyér, kalács; az egyedül
élõk ne legyenek magányosak, és az otthonok puha
fészkekké váljanak. Azt szeretném a legjobban, hogy a
szeretet mindenki számára személyessé váljék. 

A szeretet halkan, csendben érkezik. Puha, angyalszár-
nyon. Teljes szívbõl kívánom, hogy találjon meg mindenkit,
leg-alább ilyenkor, karácsony táján. S ha még itt idõz egy
ideig, az lenne igazán a nagy, Betlehembõl áradó csoda!

Czinege Edit

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket;
sikeres, boldog, reményteljes új esztendõt  kívánunk

valamennyi olvasónknak:
a Lakiteleki Újság munkatársai

Búcsú
Fekete zászló leng a lakiteleki

polgármesteri hivatal elõtt, lélek-
harangként kondul a gyászhír:

„Varga Sándor Lakitelek volt
polgármestere  türelemmel
viselt, súlyos betegségben
65 éves korában elhunyt.“

Tovább kondul a lélekharang: „....akik ismerték és
szerették....“

De ki ne ismerte volna õt, hiszen két cikluson át volt
Lakitelek polgármestere. Elõtte mezõgazdasági gépész-
mérnökként, magasépítõ üzemmérnökként, a tsz üzem-
mérnökeként, majd építéshatósági köztisztviselõként volt
számtalan ember munkatársa. 

A gyász könnyei soha nem könnyûek senkinek. Nem
könnyûek most sem, nem könnyûek azoknak, akik
szerették õt, akiket õ szeretett. Gyászolja elsõsorban két
gyermeke, felesége, testvérei, számtalan barátja,
munkatársa és sok-sok lakiteleki. Gyászoljuk.

Egy volt azok sorából, akik hivatásuknak szülõföldjük és
népük szolgálatát, egy darabka Magyarország építését-
szépítését, felemelését választották. Tetteivel, személyé-
vel belevéste magát az Idõbe, a lakitelekiek emlékezetébe. 

2006-tól négy esztendõn át egy ügyet szolgáltunk a
helyi képviselõ-testületben. Habár sok mindenben nem
értettünk egyet, kölcsönösen tiszteltük egymást, hiszen
mindketten ugyanazért dolgoztunk: Lakitelekért és a
lakitelekiekért. De ennél egy kicsit több is volt a kapcso-
latunk: mint édesapám hajdani pajtása, sokszor atyai jóin-
dulattal figyelte ténykedésemet.  Aztán úgy hozta a sors,
hogy alig több, mint egy éve megmérettettünk egymással
szemben egy polgármesteri választáson. A választások
elõtt és után is, mindvégig korrekten, emberként
viselkedett velem szemben. Polgármesteri munkám
kezdeti idõszakát nagyban megkönnyítette, hogy több-
ször is nyilvánosan a támogatásáról biztosított – amit
most, utólag, emlékét õrzõ feleségének köszönök meg. 

„Együtt Lakitelekért!“ – tûzte a zászlajára.  Nemcsak
élete és munkássága, de halála is híven tükrözte lokálpa-
triotizmusát, a szülõhelyének szeretetét. Lakiteleken
született, és meghalni sem ment el. Itt is helyezték örök
nyugalomra.

Sokáig emlékeznek rá azok, akik az elmúlt 65 esz-
tendõbõl több-kevesebb idõt vele töltöttek. 

Sokáig emlékezünk rá mindannyian.
Búcsúzunk. Isten Veled, Sándor! 

Felföldi Zoltán polgármester

Gyimesi Fohász

Édesanyja, Nagyasszonya 
Igaz magyar fiaknak, 
Pátrónája, Pártfogója 
Régi magyar hazánknak! 
Tehozzád járulunk, 
sírva leborulunk, 
Légy anyja fiaidnak! 
Reánk tekints, mert senki sincs,
ki sorsunk boldogítsa! 
Igaz szívét és jó szemét 
Aki reánk fordítsa. 
Sok véres sebünket, 
panaszos ügyünket 
Aki elõbbmozdítsa. 
Mindenfelé nyomorúság 
szorongatja népünket, 
Majd száraz ég, majd zápor, 
jég veri el termésünket. 
Most szívünk szomorú, fél, 
hogy lesz háború, 
Kétség gyötör bennünket. 
Békességben, csendességben
tartsd meg hû szolgáidat, 
Becsületben és bõségben
Örökös Országodat! 
Szánd meg, ó Jó Anya, 
Magyarok Asszonya, 
Hû magyar jobbágyodat! 
Jó hírnévnek, magyar vérnek
gerjeszd vidám újultát, 
Királyáért, hazájáért
vitéz vére buzdultát! 
Engedd, hogy hõs karja 
mindig föltarthassa 
Az ellenség lándzsáját! 
Így zokogunk, így hódolunk, 
Mária, szent nevednek; 
Így remélünk, halunk s élünk 
jó anyai szívednek. 
A magyar Szent Hazát 
s Angyali Koronát 
Ajánld föl az egeknek!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Lovas Bálint (Hojsza Ildikó Ilona)

Kis-Valente Jázmin (Valente Alves Juscilene)

Paulin Viola (Kovács Hajnalka)

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:

VARGA SÁNDOR (1946)

Kökény Zoltán (1952)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

CSEREKLYEI NORBERT ZSOLT ÉS KECSKÉS ÉVA

Sok boldogságot  k ívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063
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LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

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

„Elmentem, szeretteim, nehéz volt már élni, 
kopogok a Jóistennél bocsánatot kérni.
Búcsúzom tõletek, nekem így már könnyebb
értem néhanapján ejtsetek egy könnyet.“

Zérczi Sándor
halálának 8. évfordulóján

emlékeznek:  
felesége, fiai, szerettei, unokái

Tájékoztató a Lakiteleki Idõsek
Otthona tevékenységérõl

Az Idõsek Otthonában csaknem 20 éve
mûködik a bentlakásos részleg. De ezen
felül talán nem is igen tudja, mennyi min-
denben tudunk segíteni Önnek!

A házi segítségnyújtás keretében:

– otthoni betegápolást végzünk,
– sebeket kötözünk,
– gyógyszert íratunk, ha kell, javaslatot
intézünk,
– gyógyászati segédeszközöket (kórházi
ágy, kerekes szék, járókeret, WC-szék,
WC-ülésmagasító, stb.) bocsátunk ren-
delkezésre, vagy segítünk azt beszerezni,
– hivatalos ügyeit is intézzük – igény
szerint.
– ha csak a mindennapos bevásárlásban
kell segítség, az is lehetséges,
– szakképzett, kedves gondozõnõink na-
ponta benéznek Önhöz, ha csak ezt kéri!

VELÜNK BIZTONSÁGBAN
ÉREZHETI  MAGÁT! 

A SZÁMLÁZÁS KORREKT!

Nappali ellátás (Klub):
– 8 órától 16 óráig teljes, ápolói felügyele-
tet biztosítunk az intézményben, ha Ön
társaságban szeretné eltölteni az idejét,
vagy az egészségi állapota azt kívánja!

Önnek ebben az esetben csak az ebédjét
kell fizetnie, a szolgáltatás térítésmentes!

Szociális étkeztetés: 
– ebédjét tõlünk is elviheti, vagy házhoz
szállítjuk!
Hívjon minket bizalommal, ha bõvebb
felvilágosítást vagy segítséget kér!

BÍZZA MAGÁT HOZZÁÉRTÕKRE!! 
Érdeklõdni: Billus Zoltánné (Erzsike)
lehet. Tel.: 76/449-071
Személyesen: Lakitelek, Béke utca 20.

„Úgy mentél el, mint a madár,
Elköszönni már nem tudtál.
Tiéd a csönd, a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.“

Kálmán Józsefnéra 
emlékezik halálának 10. évfordulójána lánya,  

Marika

„Minden v i rágszál  beszél,  
mi t  a  s í rodteszünk.
Minden szá l  e lmondja,
mennyi re  szeretünk.
A halá l  nem je lent  fe ledést  és véget ,
Míg é lnek azok,  
ak ik  szeretnek Téged.“

István nap és közelgõ születésnapja alkalmával
nagyon szeretettel emlékeznek

Dóra Istvánra
szerettei: felesége, fiai, lánya, onokái, veje, menyei, anyósa

KEDVES LAKITELEKIEK!

Áldott karácsonyi ünnepet; 
sikerekben gazdag, boldog 

új esztendõt kívánunk a
településünk 

minden lakójának!
a helyi képviselõ-testület és 

a bizottságok tagjai

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

(Szent Ágoston)

Kedves Munkatársak!
Elérkeztünk egy újabb nehéz esztendõ végére;

de megküzdöttünk vele! Köszönöm Nektek, hogy
a Lakiteleki Újság létét szívügyeteknek tekintitek;
hogy önzetlenül dolgoztok a lapért;  vezettek ro-
vatot; rendszeresen, vagy olykor-olykor írtok az
újságunkba cikkeket. 

Együttgondolkodtunk ebben az esztendõben
is; áldásos munkánknak köszönhetõen a 23. év-
folyamot is sikeresnek tekinthetjük. A segítsé-
getekkel lett teljes, sokszínû az újságunk. 

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

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

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

A Jó Istenhez azért fohászkodom, hogy adjon
erõt, egészséget, kitartást, hogy együtt tudjunk
munkálkodni azért, hogy továbbra is legyen ez a
lap. A tulajdonosnak azért, hogy elõ tudja terem-
teni a megjelenéshez szükséges anyagi keretet.

Áldott, békés, szeretetteljes kará-
csonyt; reményteli, eredményes új
esztendõt kívánok Mindnyájatoknak:

Czinege Edit

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

(Füle Lajos: Karácsonyi üzenet)

Minden bentlakónak és dolgozónak
áldott karácsonyt; az
új esztendõre erõt,
egészséget és jókedvet
kívánunk!

 

özv. Kapás Béláné Tercsi Erzsébet 
jan. 9-én lesz 80 esztendõs. 

Ez alkalomból sok szerettel
köszönti, és minden jót kíván:
lánya, veje, unokái, dédunokái

Kedves Olvasók! Köszönöm a sok levelet, ké-
peslapot, üzenetet, jókívánságot! Hatalmas
ereje van! Nagyon jólesik! Hálás vagyok minden
jószóért, mely erõt ad a jövõben!         Czinege Edit

Az otthonban a karácsonyi ünnepséget jan.
19-én tartottuk. Köszönjük, hogy a pol-
gármester eljött közénk! A Jutka boltból
kaptuk az üdítõt, s Varga Lajosné Irénkétõl
a süteményt. Hálásan köszönjük! 
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„ÉVÉRTÉKELÉS“ – beszélgetés Felföldi Zoltán polgármester úrral

Visszatekintés, eredmények és 
kudarcok a 2011. évben

Év végén a legtöbb ember összegzi az eltelt idõszak
eseményeit, s elõkészíti a következõt – mégpedig úgy,
hogy számol a jóval, s tanul a rosszból. A település
érdekében tevékenykedõk is így vannak ezzel.

Felföldi Zoltán polgármesterrel átgondoljuk az
eseményeket, s felelevenítjük, összegezzük a történéseket. A jókat azért, hogy
örömünk teljék benne,  s ami nem igazán tetszõ, azt azért, hogy beismerjük, mi is
gyarló emberek vagyunk, követünk el hibákat.

– Egy családon belül is elég nehéz feleleveníteni a heti, havi történéseket, hát még
egy település élén. Nekünk viszont a kezünkben van egy összegzés, ami alapján
nyomon kövezhetjük, hogy  mit is tett, kivel, kikkel tárgyalt a polgármester januárban,
februárban… bármelyik hónapban.  Polgármester úr, vissza szoktál-e lapozni ezen
összesítõkbe? S ha igen, milyen megállapítással?

–  Megmondom õszintén: nem. Inkább elõrefelé lapozgatok, milyen feladatot kell
megoldani, ahhoz pontosan mit kell tenni, kivel kell tárgyalni. 

– Eredmények és kudarcok. E két fogalom elválaszthatatlan egymástól, bár más-
más elõjelû. Nyilván az eredményekre büszke az ember, a másikra kevésbé.
Kezdjük elõbb a rossz hírrel, s hadd maradjon meg a jó! Mi az, amit szívesen elfele-
jtenél a 2011-es esztendõbõl?

– Ha lenne egy dolog, amit meg nem történtté lehetne tenni, akkor az a márciusi
baleset lenne, amelynek két lakiteleki kisgyermek esett áldozatul. Úgy érzem, ez volt
a település legnagyobb tragédiája az elmúlt évben.

Amúgy semmire nem gondolok úgy, hogy jó lenne elfelejteni. Az ember persze a
rosszat sokszor szívesen elfelejtené, de ha így lenne, akkor soha semmit nem ta-
nulnánk, és a rossz dolgok ismétlõdnének - még gyakrabban, mint így. Egyébként a
2011.  év számomra úgy volt jó, ahogyan volt, a sikereivel és a kudarcaival együtt.
Mert természetesen volt jónéhány kudarc, de ezekkel is együtt kell tudni élni.
– Lássuk a kudarcokat! Mit éltél meg kudarcnak az elmúlt évben az önkormányzati
munkában?
– Ilyen például, hogy mind a mai napig nem tudtunk elõre lépni a mezõõrség
kérdésében, egy olyan törvényi szabályozás miatt, ami az erdõ és a szõlõ mûvelési
ágú területeket kiveszi a mezõri törvény hatálya alól, így a mezõõri járulékfizetési
kötelezettség alól is. Márpedig ha ezeket a területeket nem tudjuk bevonni a
mezõõrségbe, akkor a maradék területek használóinak túlságosan magas lenne a
fizetendõ mezõõri járulék.

Kudarcként könyvelem el az Ifjúsági Önkormányzatra vonatkozó kezdeményezé-
semet is: úgy tûnik, ez a korosztály jelenleg kevéssé fogékony az ilyenre. Persze a
kudarc új utak keresésére is ösztönöz: olyan megoldásokat keresünk, amivel meg
lehet szólítani a fiatalokat. Így például azzal próbálkozunk, hogy tartósan nulla fok
alatti idõjárás esetén a Mûvelõdési Ház mögött jégpálya mûködhessen. Vagy
például megkerestek általános iskolások, hogy az Önkormányzat segítsen kialakí-
tani egy olyan pályát, ahol a gyerekek BMX kerékpárokkal gyakorolhatnak,
„ugrathatnak“. Természetesen segíteni fogunk nekik ebben.

Legnagyobb kudarcként azt könyvelem el, hogy egyelõre nem sikerült a Gondozási
Központ hosszútávú megmaradásának biztosítása. Ezt azzal értük volna el, hogy a
mûködtetést átadjuk a Református Egyháznak. Ebbe nagyon sok energiát belefek-
tettünk, de sajnos nem jártunk sikerrel. Persze a kudarc itt is új megoldások
keresésére sarkal: megpróbálunk elõre menekülni, és egy pályázati lehetõséggel
önfenntartó szintre bõvíteni a bentlakásos részleget, valamint a nappali részleget is
továbbfejleszteni. Ha azonban ez nem sikerül, a bentlakásos     részleg továbbélése
nagyon kérdésessé válik. Tizenkét fõvel nem lehet veszteség nélkül üzemeltetni az
idõsotthont. Persze lehet veszteséggel is mûködtetni valamit, ha van mibõl fedezni
a veszteséget, de sajnos nálunk nem ez a helyzet. 

Nem kudarcként, de nagyon nehezen éltem meg az év eleji költségvetési vitát.
Nagy viták árán ugyan, de meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel a
további eladósodást és a fizetésképtelenséget el lehetett kerülni. Tehát nem azért
éltem meg nehezen, mert nem tudtuk meghozni a szükséges intézkedéseket,
hanem azért, mert ezeket nem igazán lehetett elfogadtatni az érintettekkel. A
Képviselõ-testület többsége megszavazta ugyan a legtöbb intézkedést, de nagyon
sok ember nem értette meg, miért van ezekre szükség. Sõt, sokan az alapvetõ jó
szándékot is elvitatták a döntéshozóktól, köztük elsõsorban a polgármestertõl.
– Azt nem kell mondani unos-untalan, hogy nehéz helyzetben vagyunk, nehéz a
gazdasági helyzete az országnak, Európának, a világnak… azt halljuk éjjel-nappal.
Mi sem vagyunk jobb helyzetben, mégis sokat léptünk elõre. S akkor soroljuk a jót,

az eredményeket, amikre méltán vagyunk büszkék. Ez valóban kellemes dolog,
hiszen akármerre megyünk a faluban, látható jeleit is tapasztalhatjuk a
tevékenységeknek. S halljuk az emberek véleményét, hogy „végre történik valami“…
Mit is láthatnak? Nézzük elõbb azt, ami kézzel fogható.
– A nehéz gazdasági helyzet igaz, de mint mindennek, ennek az éremnek is két
oldala van. Nagymamám alapvetõen optimista szemléletébõl átvettem azt, hogy min-
denben keressük inkább a jót. Ha sok pénzünk lenne, hogyan parkosítottunk volna?
Megterveztetjük egy tervezõvel drága pénzen a parkokat, majd megrendeljük anyag-
gal, munkával együtt egy parképítõ kivitelezõtõl a munkát, a végén kifizetjük a szám-
lát. Mivel erre nem volt pénzünk, ezért megoldottuk máshogyan: megszerveztük a
József-napi faültetést és az Erzsébet-napi faültetést, mindkettõn több, mint száz
ember vett részt. Nemcsak olcsóbb lett így a park, de közösségi esemény is
kerekedett mindkét faültetésbõl, ebéddel, énekléssel, jó kedvvel. Meg vagyok
gyõzõdve, hogy ezeket a parkokat így igazán magukénak érzik az emberek, nem
úgy, mintha egy külsõs vállalkozó drága pénzen ültetett volna nekünk fákat. Ugyanez
volt a helyzet az Országzászlóval és a Honosítási Ünnepséggel: pénzünk nem volt,
de 200 ember tette bele az idejét, az energiáját, a munkáját, vagy éppen a pénzét. 

Szóval a kérdésedre válaszul: a Templom-park, az Országzászló és az Emlékezés
Harangja, a Mûvelõdési Ház elõtti park, a tavasszal saját kivitelezésben, lakiteleki
munkások által kikátyúzott utak, a temetõ kerítésének felújítása, a kerítés melletti
dzsungelnek és szeméttelepnek a felszámolása, ezeket sorolom az eredmények
közé. Ezeken kívül a nagyszámú rendezvényt a faluban és az üdülõterületen.
Továbbá azt, hogy év végére kikerülnek az utcanév táblák a településen. Látszólag
nem nagy dolgok, de évek óta húzódó, megoldatlan problémák. Ezek többségével
2006-ban, újdonsült képviselõként már úgy találkoztam, mint hosszú évek óta
napirenden lévõ kérdésekkel.

Ezen kívül látványos vagyongyarapodást könyvelhettünk el, jelentõsen fejlõdött a
Laki-Gazda Kft –  és így az Önkormányzat –  gépállománya. Vásároltunk egy kotró-
rakodó gépet, egy parkgondozó gépet, és egy saját szippantó autót is. Ez azt is jelenti,
hogy ezeket a munkákat saját magunk el tudjuk végezni, nem kell például külsõ vál-
lalkozónak fizetni a szippantásért, vagy éppen egy-egy földmunkáért. Sõt, azt remélem,
ezekkel a gépekkel kifelé is tudunk szolgáltatni, ezzel pénzt hozva be a rendszerbe.
– S milyen munkálatok, tevékenységek azok, amelyek nem láthatók, de mégis jók a
falunak, elõre mutatnak, a fejlõdést szolgálják?
– Ami az Önkormányzatot illeti –  bár ezt közvetlenül a lakitelekiek nem feltétlenül
érzékelik –  nagyon fontosnak tartom, hogy a 2011. évben a kötvényen kívül minden
hitelünket visszafizettük. Ebben voltak korábbi beruházási hitelek, valamint az év ele-
jén meglévõ 30 millió forintos mûködési hitelünk.  Nyár óta a mûködésünk egyensúly-
ban van, úgy, hogy egy évvel ezelõtt még úgy nézett ki: a 2011. évi mûködési hiány
220 millió forint lesz. Nagyon bízom benne, hogy a hitel nélküli mûködést jövõre is fent
fogjuk tudni tartani. Meg kell, mondjam, hogy ez számomra továbbra is elsõdleges
fontosságú, és a jövõ évi költségvetést is ennek megfelelõen készítjük elõ.

Természetesen történnek dolgok az Önkormányzaton kívül is. Nagyon nagy ered-
ménynek tartom, hogy sok civil kezdeményezés, sok és aktív civil szervezet van a
faluban. Mindenkinek köszönöm, aki bármit tesz a faluért, a közösségért. Amögött a
sok rendezvény mögött, ami a faluban, és nyáron az üdülõterületen van, a legtöbb
esetben helyi kezdeményezõk, civil szervezetek és vállalkozók állnak. Nélkülük
sehová nem haladnánk.
– Milyen tervek sorakoznak még? 
– Három dolgot tartok fontosnak. Az elsõ, hogy a saját dolgainkat vegyük a saját
kezünkbe. Amit lehet, ne adjunk ki külsõsöknek, hanem oldjuk meg házon belül,
minél több pénzt itt tartva a faluban. Ezért oldottuk meg a kátyúzást saját kivitelezés-
ben, ezért vásároltunk gépeket, ezért végzi a szippantást januártól az Önkor-
mányzat 100%-os tulajdonában álló Laki-Gazda Kft. Ezt a vonalat szeretnénk jövõre
tovább erõsíteni, megvizsgálva, hogy mit lehet még visszahozni. Egyébként
ugyanezen gondolat jegyében az étkezési utalványt kapó kollégák csak olyan
étkezési utalványt kapnak, amit magyar tulajdonban álló, lakiteleki boltban tudnak
levásárolni.

A második, hogy a lehetõségekhez képest szeretnénk minél többet beruházni. A
jelenlegi rendszerben erre két lehetõség van: egyik a pályázatok, másik az önkor-
mányzati kft-k nyereségének visszaforgatása. A pályázatokat a kollégáim nagy
számban állítják elõ és nyújtják be, sokszor emberfeletti munkát végezve. Ezzel
annál is inkább igyekszünk, mert meggyõzõdésem, hogy a pályázati világ elõbb-
utóbb leáldozik. A pályázatoknál egyébként azt tartjuk szem elõtt, hogy azok vagy
100%-os, vagy ahhoz közeli támogatottságúak legyenek, vagy pedig jövedelmet ter-
meljenek az Önkormányzatnak. 

Folyt. a köv. oldalon!
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A jövedelemtermelés két  módon valósulhat meg: az egyik, hogy a beruházás
eredményeként csökkennek bizonyos költségek (pl. az épületek energetikai kor-
szerûsítése esetén a fûtési költségek), a másik, hogy a beruházás eredményeként
bevételhez lehet jutni (pl. tu-risztikai beruházás esetén).

A harmadik fontos dolog, hogy a költségvetésünket egyensúlyban kell tartani,
mûködésre csak annyit fordíthatunk, amennyi bevételünk keletkezik, és a fennálló
tartozásunkat is folyamatosan csökkenteni kell.

Persze ezt a három dolgot nem egyszerû összeegyeztetni, körülbelül olyan ez,
mintha egyszerre kellene nyernünk a 100 méteres síkfutáson és a maratoni távon is.
– Milyen pályázatok segítik a fejlõdésünket? Vannak-e nyertes pályázatok, és mik
vannak még benyújtva?
– A korábbi idõszakról áthúzódik a gátépítés a Kisrét szélén. Szintén egy korábbi
pályázat eredményeként tudunk majd tavasszal játszóteret építeni a Mûvelõdési
Ház elõtti parkban, valamint több új fedett buszvárót is kialakítani. A 2011. évben 7
nagyobb beruházási pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül egyelõre négynek az
eredménye van meg. 200 millió forint támogatást nyertünk a Polgármesteri Hivatal, a
Rendõrség és a Mûvelõdési Ház energetikai korszerûsítésére (hõszigetelés,
nyílászáró csere, fa-és faapríték tüzelésre történõ átállítás). Szintén 200 millió forint
támogatást nyertünk kerékpárút építésére a 44-es út mellett, ennek eredményeként
az Autós Csárdától a nyárlõrinci határútig építünk kerékpárutat, kiszélesítve és
felújítva a Kapásfaluból bevezetõ jelenlegi járdát, Kapásfalutól pedig teljesen új
kerékpárutat építve. Külön jó hír, hogy Nyárlõrinc velünk egyszerre nyújtott be
pályázatot – nekik is a lakiteleki pályázatírók készítették a pályázatukat –  és õk is
nyertek. Vagyis a kerékpárút a Lakitelek-Nyárlõrinc határ-úttól folyamatosan tovább
fog haladni Kecskemét irányába Nyárlõrinc falun túl is, egészen a nyárlõrinci
vadászházig. Így egy 10 km-es folytonos kerékpárút fogja összekötni Lakiteleket és
Nyárlõrincet. Pályázatot nyújtottunk be még a csapadékvíz-elvezetés megoldására
a falu kritikus területein. Ez 100 millió forintos beruházás, ami szintén nyert. Negyedik
pályázatunkat a piac fejlesztésére nyújtottuk be 36 millió forint értékben – ez sajnos
nem nyert, de az elsõ adandó alkalommal újra próbálkozunk. A pályázatok ered-
ményérõl szóló értesítéseket egyébként mind a közelmúltban kaptuk meg. Van
benyújtva még három energetikai pályázatunk az iskolára és az óvodára, ezek ered-
ményét még várjuk. Meg kell, mondjam, egy 50%-os siker aránnyal én már elégedett
vagyok.

A beruházási célú pályázatokon kívül két, úgynevezett ÖNHIKI pályázatot is
benyújtottunk mûködési költség támogatásra – mindkettõn sikerült jelentõs
pénzösszeget nyernünk.
– És milyen további pályázatokat tervez benyújtani az Önkormányzat? Vannak a fen-
tieken kívül további elképzelések?
– Némi humorral azt mondhatom, úgy vagyunk, mint az olasz vadászok
Magyarországon: mindenre lövünk, ami mozog. Elõkészítés alatt áll a Víztoronytól a
Piactérig feljövõ út felújítása egy piactéri körforgalommal. Szintén elõkészítés alatt
áll a Gondozási központ bentlakásos, valamint nappali ellátási részére is egy-egy
pályázat, az emeletes óvoda felújítása és férõhely bõvítése, valamint egy, külterületi
utak javítására-rendbehozatalára benyújtandó pályázat. Ezen kívül az iskola is nyújt
be pályázatokat, valamint lakiteleki civil szervezetek és vállalkozások is az Önkor-
mányzattal egyeztetve, olyan fejlesztésekre, amelyeket megvalósulás esetén az
Önkormányzattal közösen fognak mûködtetni. Folyamatosan figyeljük a megjelenõ
pályázati kiírásokat, és amire csak lehet, arra nyújtunk is be pályázatot.

De még egyszer hangsúlyozom: ezek benyújtani tervezett pályázatok, nagyon
örülhetünk az 50%-os sikerrátának is.
– Az önkormányzatnak van már négy saját KFT-je. Miért is kell, hogy ennyi legyen?
Mi célból jöttek ezek létre?
–  Említettem, hogy meggyõzõdésem szerint a pályázati világnak elõbb-utóbb vége
lesz. Akkor fejlesztésre csak egy forrásunk lesz: a saját magunk által teremtett for-
rás. A kft-k feladata, hogy nyereséget termeljenek, amit majd fejlesztésekre lehet fel-
használni. Persze itt tisztában kell lenni az arányokkal. 1 milliárd forintot meghaladó
költségvetésû önkormányzatnál néhány millió, vagy akár néhány tízmillió forint, gaz-
dasági társaságok által termelt nyereség, csak kiegészítõ jellegû forrás lehet.
– Az üdülõterület egy kissé el van hanyagolva. Miért nem jut a fejlesztésre?
– Érzésem szerint sok dolog történt az üdülõterületen is. A híd felújítása évek óta
húzódott, az idén sor került rá.  A stég, a csónakkölcsönzõ, a kalandpark, a
Napsugár, a Zalán és az Ezerjó utcák kátyúzása, az alpári úti lehajtók kijavítása:
ezek mind az üdülõterületen valósultak meg. Az üdülõterületen megvalósuló
fejlesztésekre a fedezetet az önkormányzat idegenforgalmi tevékenységének
bevétele, valamint egy-egy pályázat jelentheti. Addig a mértékig tudunk fejleszteni,
ameddig ezek a források rendelkezésre állnak.

Azt se felejtsük el, hogy mennyi rendezvény volt az idén nyáron a Tõserdõben.
Voltak köztük évek óta megrendezésre kerülõ, hagyományos, de voltak új ren-

dezvények is. Ezt a vonalat jövõre is folytatni szeretnénk, megõrizve az eddigi ren-
dezvényeket, és további új rendezvényekkel bõvítve a kínálatot.

Meg kell azonban egy kellemetlen dolgot is említeni: az üdülõterületi szemét
kérdését. Az üdülõterületen 60 db, 1100 literes kuka van elhelyezve, hogy az üdülõ-
tulajdonosok abba hordják a kommunális hulladékukat. Sajnos a szemét sokszor
nem a kukákba, hanem azok mellé kerül. Sok üdülõtulajdonos a zöldhulladékot ahe-
lyett, hogy komposztálná, vagy más módon megsemmisítené, egyszerûen kihordja
a kukákba - emiatt ott nem marad hely a kommunális hulladéknak -, vagy a zöldhul-
ladékot rögtön az utcára teszik, a kukák mellé, vagy azoktól távolabb. Azon kívül,
hogy ezzel szabályt szegnek, ez nem tesz jót az üdülõterület képének sem.
– A rendezvényeken túl a Holt-Tisza partja hamarosan megváltozik. Mi is történik
majd ennek érdekében?
– A színpad mögötti erdõben, a gyalogösvény és a Holt-Tisza part közötti sáv ren-
dezését tervezzük, oly módon, hogy a parton egy sétány alakuljon ki egészen a Tasi-
éri csatornáig. A munkát januárban kezdi az Önkormányzat Település-üzemeltetési
Csoportja. Nyárra tervezzük a szabdstrand megnyitását is a Holt-Tiszán. Egy újabb
stég megépítése is szerepel a tervek között, amihez a csónaktulajdonosok jutányos
bérleti díjért kiköthetik majd a csónakjaikat. Ezzel párhuzamosan szeretnénk, ha a
csónakok által a parton okozott rendetlenség elõbb-utóbb megszûnne. Ehhez elsõ
lépés a stég megépítése, és az Önkormányzat tulajdonában álló vízfelületen a csó-
nakok parthoz való kikötésének megtiltása.
– Amirõl meg kellene még emlékeznünk, az a magisztrátus és az elszármazottak
tanácsa. Úgy látom, nagyon sokan szeretnének bekapcsolódni a munkákba
ötletekkel, tanácsokkal… Mindenkinek fontos, hogy jobb legyen itt minden. Szinte
minden témát érintõek a beszélgetések…
– Igen, nagyon örülök, hogy mind a Magisztrátus tagjai, mind az elszármazottak
rendszeresen eljönnek beszélgetésre, ötleteikkel, javaslataikkal nagyon sokat
segítenek.
– Mindez persze nem megy egyedül. És itt nemcsak arra gondolok, hogy együtt kell
dolgozni a képviselõ-testülettel, a hivatali és az intézményi dolgozókkal, hanem arra
is, hogy az eredményekhez szükség van minden lakiteleki emberre. Mire kéred a
lakitelekieket, mit szeretnél, mit vársz tõlük? 
– Elõször is arra kérem õket, hogy fogadják el, hogy azokat a döntéseket, amelyeket a
képviselõk hoznak, mindenki a legjobb szándékkal, és a legjobb tudásával hozza, a falu
érdekeit a szem elõtt tartva. Lehet, hogy tévedünk, de nem rossz-akarattal dolgozunk.

Másodszor arra, hogy a fennálló kötelezettségeiket teljesítsék, tartsák be a jog-
szabályokat és az alapvetõ együttélési szabályokat. Csak példákat mondok: fizessék
be az adójukat, ne hordják ki a szemetüket az erdõbe, ne szemeteljenek a
temetõben, ne eresszék ki a szennyvizet a kertbe.

Harmadszor, hogy elsõsorban azon gondolkozzanak, hogyan tudják megoldani a
saját problémáikat. A mi problémáinkat senki nem fogja megoldani helyettünk, ne
várjunk másokra, az államra, az önkormányzatra, az Európai Unióra, a lottó ötösre,
hanem keressük a megoldásokat mi magunk a saját problémáinkra.

Negyedszer, ha futja az erejükbõl, tegyenek valamit a közösségért: vegyenek részt
a falu szépítésében, értékeink megõrzésében, legyenek aktívak valamilyen civil
szervezetben, vagy bármiben, ami egy kicsit többrõl, és másokról is szól, mint a szûk
családi környezetük.
– És mit ígérhet a településünk elsõ embere?

Azt, hogy továbbra is minden erõmmel azon leszek, hogy Lakitelek és a
lakitelekiek érdekét szolgáljam.
– Hamarosan itt van karácsony, a Megváltó születésének ünnepe, a szeretet
ünnepe. Nyilván nem lehet külön választani egy emberben a polgármestert, az apát,
a férjet, a szüleidnek a gyermeket, nagymamádnak az unokát, vagy épp a barátot...
Mit kérsz a Jézuskától, mit szeretnél, hogy teljesítsen?

Erre csak a Kormorán együttes Karácsonyi Imádság címû énekének egy mondatá-
val felelhetek: „Ó, édes Jézuska, hallgasd, amit kérünk: Szent István országát adjad
vissza nékünk!"
– Karácsony után itt a Szilveszter, és utána kezdõdik egy új év. Hogyan várjuk a
2012-es esztendõt? Rettegve? Belenyugodva a sorsunkba, vagy reménykedve?

Egy délvidéki barátomat tudom idézni, aki egy, a magyarság helyzetét és esélyeit
latolgató beszélgetésünkön a következõt mondta: „Nem állunk jól. De álltunk már
sokkal rosszabbul is.“ Vagyis 2012 nehéz év lesz. De volt már nehezebb is. 

Ezen kívül eszembe jut egy fohász, amit édesapámtól hallottam: „Uram, adj erõt,
hogy meg tudjam változtatni azt, ami megváltoztatható, adj türelmet, hogy el tudjam
viselni azt, ami megváltozhatatlan, és adj bölcsességet, hogy ezt a kettõt meg tud-
jam különböztetni egymástól!“ Ha ezt a fohászunkat az Úristen meghallgatja, és
ennek megfelelõen tudunk élni és cselekedni, akkor baj nem lehet.
– Úgy legyen! Ennél szebb befejezés nem is lehetne! Segítsen meg bennünket a
Mindenható! Köszönöm.                                                               Czinege Edit
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A képviselõ-testület december 1-jei ülésén összesen 31 napirendi pontot tárgyalt
meg. Elsõ napirendi pontban módosították az elõzõ testületi ülésen a Tõserdõért
Alapítvánnyal kötött együttmûködési megállapodást. A több kisebb módosítás mellett arról
is határoztak, hogy az Alapítvány az emlékmûdomb melletti parkolót is használatba veheti
a Tõserdõ Szépe rendezvény ideje alatt.

A következõkben a települési folyékony hulladékkal (TFH), a csatorna- és az ivóvíz szol-
gáltatással kapcsolatos döntéseket hozott a képviselõ-testület. A TFH kezelésére
vonatkozó közszolgáltatás (szippantás) díja 2012-ben 260 Ft+ÁFA/m3 lesz. Ennek
elvégzésére közszolgáltatási szerzõdést kötött az Önkormányzat a Bácsvíz Zrt-vel. A köz-
szolgáltató továbbá a csatornadíj és az ivóvíz árának emelését javasolta, mivel az emelkedõ
energia árak mellett nem tudja fenntartani a változatlan árakat. Tekintettel arra, hogy 2012-
ben 2%-kal nõ az ÁFA, így a lakosság körében az eredetileg tervezett 4,48%-os emelés
helyett 2,48%-os emelésre tett javaslatot, míg a vállalkozások tekintetében 4,48%-ot. A
képviselõ-testület döntése alapján a csatornadíj mértéke 2012-ben a lakosság körében 221
Ft helyett 226 Ft+ÁFA/m3, a vállalkozások körében 265 Ft helyett 277 Ft+ÁFA/m3 lesz. A
vízdíj mértéke a lakosság körében 286 Ft helyett 293 Ft+ÁFA/m3, a vállalkozások körében
328 Ft helyett 343 Ft+ÁFA/m3 Emellett az Önkormányzat egy éves idõtartamra üzemeltetési
szerzõdést kötött a szennyvízcsatorna hálózat és telep mûködtetésére a Bácsvíz Zrt-vel.

A képviselõ-testület módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi
rendeletet. A módosítás oka, hogy bizonyos kör az idõ folyamán kiesett az adó meg-
fizetésének automatikus mentessége alól, méltányossági kérelmük alapján azonban mégis
mentességet kapnak, ezek elbírálása leterheli a hivatal adminisztrációját, ezért a
mentesség összeghatárát megemelte a képviselõ-testület.

A képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta a 2012 nyarán negyedik alkalommal
megrendezésre kerülõ Széna vagy Szalma Hagyományõrzõ Fesztivál és Kézmûves
Vásárhoz, valamint a második alkalommal megrendezendõ Tõserdei Lovasnaphoz. Mindkét
rendezvényt a TÖLGY Alapítvány szervezi, a késõbbiekben együttmûködési megállapodást
fog kötni az Alapítvánnyal az Önkormányzat.

Az elõzõ testületi ülésen tárgyaltak a képviselõk a Tõsfürdõ termál- és hideg vizes kút-
jainak állapotáról. A termálkút vizsgálatára kiírt pályázatot a Geoservice Kft. nyerte. A hideg
vizes kút ammóniamentesítésére kiírt pályázatot a testület eredménytelenné nyilvánította,
az ammóniamentesítést a néhány hete Püspökladányban látottak alapján szeretné meg-
valósítani, ehhez pályázatot fog benyújtani az Önkormányzat.

A képviselõ-testület tájékoztatást kapott az Önkormányzat által fenntartott szociális
intézmények 2012. évi várható mûködésérõl. A két érintett intézmény, a Bölcsõde és a
Gondozási Központ költségvetése egyaránt negatív, elõbbi mûködéséhez az Önkor-
mányzatnak 2012-ben várhatóan 3,6 millió Ft-tal, utóbbi esetében kb. 7,6 millió Ft-tal kell hoz-
zájárulni. A Bölcsõde hosszú távú fenntartását a felújítási pályázat miatt biztosítani kell, a
Gondozási Központnál pedig annak megtartása a cél. A kiadások csökkentése érdekében
a két intézmény összevonására tesz javaslatot a késõbbiekben a polgármester, ezen kívül
várhatóan pályázatot ad be az Önkormányzat a Gondozási Központ felújítására és
bõvítésére; siker esetén ezzel „nullszaldóssá“ téve az intézményt és annak jövõjét mega-
lapozva. Idézet az elõterjesztésbõl: „Ha nem sikerül egy jelentõs felújítást, és ezzel együtt
férõhely bõvítést véghez vinni [a Gondozási Központban], a bentlakásos részleg bezárása
csak idõ kérdése.“ Hosszabb távon társulás is elképzelhetõ a szomszédos Tiszauggal. A
bevételek növelése érdekében maximális kihasználtságra kell törekedni mindkét
intézménynél. A Gondozási Központ bentlakóinak száma 11 fõ (max. 12 fõ lehet), nappali
ellátásban részesülõk száma 3 fõ (max. 15 fõ lehet), házi segítségnyújtásban részesülõk
száma 15 fõ (max. 27 fõ lehet). A téma fontosságára való tekintettel többször fog errõl a
kérdésrõl tárgyalni a képviselõ-testület.

A képviselõk három kérdésben hoztak döntést, melyek a 2012. évi költségvetést mega-
lapozzák. (További hasonló döntések várhatók.) Tóth Ferencné aljegyzõ nyugdíjba vonul, az
aljegyzõi státusz nem lesz betöltve, 3 millió Ft kiadást megtakarítva. Az intézményeknél az
eddig betöltetlen státuszok továbbra sem betölthetõk. A Közvilágítási Kft-nek meg kell vizs-
gálnia, hogyan csökkenthetõk a közvilágítás költségei (például: az üdülõterületen van több
olyan utca is, ahol nincs lakóház, mégis van közvilágítás.)

Az önkormányzati intézmények számára 2012-ben a villamos energiát – az elõzõ évhez
hasonlóan – az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja, a legolcsóbb ajánlati ár alapján. Az
Önkormányzat a kibocsátott kötvények menedzs-ment feladatainak ellátására szerzõdést
kötött a 2012. évre is a Budapest Priv-Invest Kft-vel, az elõzõ évhez képest alacsonyabb
megbízási díj ellenében. Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a lakiteleki és a nyárlõrinci
iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. A pályázat 100%-os támogatási intenz-
itású, nyertes pályázat esetén 37 millió Ft értékben informatikai eszközök fejlesztésére
kerülne sor.

Szintén pályázatot nyújt be az Önkormányzat, a „dr. Deák István utca felújítása és kör-
forgalom építése Lakiteleken“ címmel. Ennek keretében szeretné az Önkormányzat felújí-
tani a piac tér és a víztorony közötti útszakaszt, illetve kialakítanának egy körforgalmat a
piac téri ötös keresztezõ-désben. A pályázat támogatási intenzitása 90%, azaz 10% önkor-

mányzati önerõvel járna, amennyiben nyerne a pályázat. A teljes beruházás kalkulált költ-
sége 132,7 millió Ft.

Többször felvetõdött a képviselõ-testület ülésén, hogy önkormányzati iparterület
kialakítása céljából területet vásároljon az Önkormányzat. A képviselõk úgy döntöttek, hogy
a testületi ülésre beterjesztett – kinézett – területet mégse vásárolja meg az Önkormányzat.
Emellett viszont döntöttek a képviselõk az üdülõterületi zöldsávok értékesítésérõl. Ezek
olyan területek, amelyeket részben vagy egészben benõtt a gaz, vagy például a vasút men-
tén van, aki birtokba vette, van, aki nem. Az egységes arculat érdekében megvételre ajánl-
ja ezeket a területeket az Önkormányzat jelképes összegért, a korábbi 500 Ft+ÁFA/m2

helyett 100 Ft+ÁFA/m2 áron, vagy bérleti szerzõdésben 10.000 Ft/10 év áron. Az Árpádszál-
láson épülõ gát építése kapcsán projekt menedzsmenti tevékenység ellátására az EX
ANTE Tanácsadó Iroda Kft-t bízta meg.

A képviselõ-testület elfogadta a Községi Könyvtár tevékenységérõl szóló beszámolót,
ezt követõen évente be fog számolni munkájáról a könyvtár. A képviselõ-testület elfogadta,
hogy általános érvénnyel ezen túl minden év december 23. és január elsõ munkanapja
között - a törvényben meghatározottak szerint - igazgatási szünet lesz a Polgármesteri
Hivatalban. Ezt követõen elfogadta a testület az Önkormányzat 2012. évi I. féléves
munkatervét, valamint a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás
megállapodásának módosítását.

Egyebek napirendben tájékoztatta a testületet Felföldi Zoltán polgármester, hogy hagyo-
mányteremtõ céllal adventi adománygyûjtést szervez az Önkormányzat, melynek felelõse
Komádi Emese szociális ügyintézõ. Tájékoztatta továbbá a képviselõket a polgármester,
hogy fél éve Lakiteleknek nem kell igénybe vennie mûködési hitelt, ami a takarékos
gazdálkodás eredménye. Ahhoz, hogy ezt elérje Lakitelek, a közalkalmazottak
erõfeszítésére is szükség volt, ennek elismeréseként karácsony elõtt minden közalkalma-
zott 12.000 Ft értékû étkezési utalványt kap, amit Lakiteleken tudnak majd levásárolni.

Czinege Edit több helyi lakos sérelmét tolmácsolta, miszerint Tiszakécskén a korábbi-
akkal ellentétben nem lehet igénybe venni a fizikoterápiai szolgáltatást. Hasonló prob-
lémákról hallott hírt dr. Rácz Péter is a tiszakécskei szakrendelõkben. Az Önkormányzat
kivizsgálja ezen sérelmek okait. Ezen kívül Czinege Edit javasolta, hogy mérjék fel, hány
közcélú és közhasznú munkást foglalkoztatnak Lakiteleken, és milyen eredményességgel.
Továbbá a képviselõk figyelmébe ajánlotta a 2012. év elõzetes programnaptárát, amit Dávid
Orsolya programszervezõ koordinál.

Szentirmay Tamás a Holt-Tisza partján lévõ, vízbe dõlt fák kivágásáról érdeklõdött; erre
január elején kerülhet legkorábban sor. A képviselõ továbbá azt kérdezte, hogy jelenleg
mûködnek-e a térfigyelõ kamerák. Felföldi Zoltán tájékoztatása szerint 2012. január 1-jétõl
él a PR Telecom-mal kötött szerzõdés, de a PR vállalta, hogy már most is üzemelteti a
rendszert. Szentirmay képviselõ kérdezte, hogy a fogorvossal való tárgyalásban történt-e
elõrelépés; ez idáig nem. Sütõ Lászlóné óvodavezetõ jelezte, hogy az adventi adomány-
gyûjtést követõen a szétosztásban az óvoda is segítene.                          Varga Zoltán

A Gondozási Központ fejlesztése mellett a képviselõ-testület – „VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl
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Karácsonyi utalvány a közalkalmazottaknak

Lakitelek Önkormányzata a 2011. évben fegyelmezett
költségvetési politikát folytatott, ennek eredményeként – és
két ÖNHIKI-pályázat sikeres megnyerésével – hónapok óta
nem kellett mûködési célú hitelt felvennie településünknek.
Sõt, az Önkormányzat a korábbi mûködési hitelét is teljes
egészében visszafizette, és az év második felében már
egyensúlyi gazdálkodást tudott folytatni.

Ahhoz, hogy a mostani „nullás“ eredményt elérje a falu
költségvetése, sokaknak kellett komoly áldozatot hozni. A
legnagyobb áldozatot a közalkalmazottak hozták, akiknek
ez irányú együttmûködését ismeri el decemberben az
Önkormányzat.

Az egész éves feszes gazdálkodás lehetõvé tette, hogy
karácsony elõtt minden közalkalmazott 12.000 Ft értékû
étkezési utalványt kapjon, melyet Lakiteleken vásárolhat-
nak le az ünnepek elõtti készülõdésben.

2012-tõl közzé teszik a helyi adósok listáját

A képviselõ-testület novemberben tartott ülésén felter-
jesztéssel élt a Nemzetgazdasági Minisztérium felé,
melyben javasolta, hogy az Országgyûlés az
adótörvények módosításakor fogadjon el egy olyan vál-
toztatást, amely szerint az önkormányzati adóhatóság
közzéteheti azon adózók adatait, akiknek lejárt helyi adó-
tartozása van. Az Országgyûlés ezt a módosítást elfo-
gadta, és törvényerõre emelte.
2011. november 21-én fogadta el az Országgyûlés az új
adótörvényeket, ebben került módosításra Az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény is. A Lakitelek
Önkormányzatának javaslatával megegyezõ módosító
javaslatot a fideszes Koszorús László terjesztette be
zárószavazás elõtti módosító javaslatként, amit az
Országgyûlés el is fogadott (a lakiteleki javaslatnál
egyébként némileg szigorúbb szabályokkal):
„55/B. § Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és
gépjármûadó vonatkozásában a tízezer – magán-
személyek esetében az ezer – forintot elérõ adótar-
tozással rendelkezõ adózó nevét, címét és az adótar-
tozás összegét az esedékességet követõ 10. nap 0
órától a helyben szokásos módon közzéteheti.“
Koszorús a következõkkel indokolta javaslatát: „Az adó-
fizetési kötelezettség teljesítése során az adózó hoz-
zájárul a közös teherviseléshez. Társadalmi szempont-
ból elvárt, hogy minden kötelezett eleget tegyen ezen
kötelezettségének. A helyi közösségek életében
jogkövetõ magatartást erõsíti a nyilvánosság ereje“
Helyi adónak minõsül a kommunális adó, az épít-
ményadó, és a vállalkozások által fizetendõ helyi
iparûzési adó. Ezeken az adónemeken kívül az Önkor-
mányzat szedi be a – nem helyi adónak minõsülõ –
gépjármûadót is, amelyre szintén kiterjed a hivatkozott
módosítás. Mielõtt Lakiteleken közzé tennék a
hátralékosok listáját, a Polgármesteri Hivatal adócsoport-
ja írásban értesíteni fog minden érintettet, hogy ideje
legyen a hátralék rendezésére.
Korábban Hódmezõvásárhely és Visegrád városa élt – a
mostani törvény elfogadásáig jogellenesen – azzal a
kényszerítõ lépéssel, hogy közzé tette a helyi adóhá-
tralékosok listáját. Hódmezõvásárhelyen a tartozások
nyilvánosságra hozatala után kb. az összes tartozás 1/3-
át azonnal befizették a hátralékosok. Lakiteleken kb. 100
millió Ft az a kint lévõ összeg, amit helyi adóként nem
fizettek be magánszemélyek és vállalkozások. A falu
2012. évi költségvetési koncepciója szerint – egyéb forrá-
sok hiányában – szintén kb. 100 millió Ft hiányzik a falu
kasszájából.                                           Varga Zoltán

Vándor, Vigyázz…!
In memoriam Varga Sándor

1946-2011

Vándor, vigyázz! Az ott az ÚT VÉGE!

– Á, dehogy, az csak a hegy csúcsa – mondod, s
közben mosolyogva kezet fogsz, megkérdezed 
– Mi újság, hogy vagy? – s mielõtt vissza-
kérdeznénk már rohansz tovább, gondolataidba
merülve, bizakodva, teli tervvel.
Közben az ÚTON jövõnek nagyot köszönsz,
lássák rajtad, hogy boldog vagy. Nincs itt semmi
probléma.

Vándor, VIGYÁZZ!

Nagy az ÚT, amit bejártál. Hegymenet, majd lejtõ,
újra meg újra. Sietõsen, mint akinek kevés az idõ
és sok még a teendõ.
IZZOTTÁL, nem ismerted a nyugalmat. TENNI,
TENNI, TENNI, BÍZNI, BÍZNI, BÍZNI s el NEM
fogadni a beletörõdést. S közben féltve õrzött
piciny örömcsodák. 
Megszoktad AZ ÚT EGYENETLENSÉGÉT?

Vándor, VIGYÁZZ! Az ott az ÚT VÉGE!

S Te meglépted ezt az utolsót.
Mi, itt maradt vándorai a Földnek, dermedten-
némán nézünk utánad.
A hegy eltakar, az ÚT VÉGET ÉRT.

Köszönjük a sorsnak, hogy elkísérhettünk egy
darabon.
A gyertyák ma Érted égnek.

Nyugodj Békében!

Mi még folytatjuk utunkat…
Lendvainé Dr. Erki Mária

KÉT NYERTES  A PÁLYÁZATOKON

A képviselõ-testület december 1-jei ülésének
végén, zárt ülés keretében döntöttek a képviselõk
két önkormányzati tulajdonú cég, a Laki-Konyha
Kft., valamint a Tõserdõ Kft. ügyvezetõi munka-
körének betöltésérõl. A zárt ülésen szintén határoz-
tak Tóth Ferencné aljegyzõ felmentésérõl is.

A képviselõ-testület még a novemberi ülésen
döntött a Tõserdõ Kft. megalapításáról. Az új ön-
kormányzati gazdasági társaság feladata lesz ezen-
túl Lakitelek turisztikájának összehangolása, a
Tõsfürdõ, a kalandpark és a csónakkölcsönzõ
üzemeltetése, valamint új helyi turisztikai célok
meghatározása. A Tõserdõ Kft. ügyvezetõi pályáza-
tára 4 pályázat érkezett, közülük a testület titkos
szavazással Czinege Orsolyát, a Tõsfürdõ eddigi
vezetõjét választotta meg a Kft. vezetõjévé.

A Laki-Konyha Kft. életében szintén a novem-
beri testületi ülés hozott változást. A novemberi zárt
ülésen a képviselõ-testület közös megegyezéssel
megszüntette Herczeg Józsefnek, a Kft. eddigi veze-
tõjének munkaviszonyát, ezzel egy idõben pedig
pályázatot írt ki a Kft. ügyvezetõi feladatainak
ellátására. A Konyha ügyvezetõi pályázatára szintén
4 pályázat érkezett, közülük a képviselõ testület –
szintén titkos szavazással – Tóthné Balla Máriát
választotta meg a Laki-Konyha Kft. új ügyvezetõjévé.

A képviselõ-testület Tóth Ferencné aljegyzõt
saját kérésére felmentette a köztisztviselõi
jogviszony alól. Tóth Ferencné jelenleg már
nyugdíjas, dr. Orbán Csaba jegyzõ 2010. márciusi
távozását követõen aljegyzõként irányította a
Polgármesteri Hivatal munkáját, egészen az új
jegyzõ, dr. Tóth-Péli Emõke megválasztásáig.
Nyugdíjba vonulásával az aljegyzõi státusz betöl-
tetlen marad.                                     Varga Zoltán

Korlátozzák az egyik lakiteleki vendéglátó egység nyitva tartását

A Lakiteleki Önkormányzat képviselõ-testülete által elfogadott, a lakiteleki üzletek és vendéglátóhelyek
éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló helyi rendelet értelmében korlátozzák a lakiteleki O. bár
nyitva tartását, mely korlátozás több panasz alapján, valamint a nyitvatartási rendelet
megsértése miatt történt meg – tájékoztatta az Önkormányzat a Lakitelek Portált/Lakiteleki Újságot.

Lakitelek képviselõ-testülete 17/2011. (IV.08.) számon fogadta el a lakiteleki üzletek és vendéglátó helyek
éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló helyi rendeletet. A rendelet értelmében a  vendéglátó helyek
péntekekrõl szombatra és szombatról vasárnapra virradóan éjjel 2 óráig, a hét többi napján este 22 óráig
tarthatnak nyitva. (A nyári idegenforgalmi szezonban enyhébb a szabályozás.) A nyitva tartás idõkeretbe
foglalását az indokolta, hogy folyamatosan érkeztek a panaszok az Önkormányzathoz a lakiteleki lakosok
részérõl, miszerint az éjszaka is nyitva tartó vendéglátó egységek környékén nem tudnak aludni a han-
goskodástól a lakók.

A lakiteleki O. bár novemberben másodszor sértette meg a nyitva tartásról szóló helyi rendeletet,
zártkörû rendezvényt jelentettek be, miközben nyilvános diszkót tartottak éjjel két óra után. A bárban, vagy
az azt elhagyó vendégek között már többször volt verekedés, rendõröket is kellett hívni, és a polgárõrség
kapacitását is gyakran leköti a szórakozóhely. Mindezen problémák alapján az Önkormányzat határozat-
ban értesítette az O. bárt, hogy 2012. január 1-jét követõen, 2012. augusztus 31-ig pénteken
és szombaton is csak éjfélig tarthat nyitva.

Ha a környéken lakók, a rendõrség, a polgárõrség és az Önkormányzat a késõbbiekben is hasonló
állapotokat tapasztal, vagy a szórakozóhely ismételten megsérti a rendeletet, illetve nem tartja be a
határozatban foglaltakat, további szankciók bevezetése várható, a nyugodt éjszakák érdekében.

Az Önkormányzat a továbbiakban is szigorúan ellenõrzi a nyitvatartási rendelet betartását a faluban.
lakitelek.gportal.hu

Aforizmák:  „Ne küzdj túl erõsen, a legjobb dolgok váratlanul jönnek.“
„Ne sírj, hogy vége lett, mosolyogj, hogy megtörtént.“

„Egy embert csak akkor van joga lenézni a másiknak, amikor segít neki felállni.“
„A szeretet hiányát az ember soha nem pótolhatja; ám a szeretet minden mást pótol." 



Kedves Olvasóink! Iskolánk tanulói és
dolgozói nevében áldott karácsonyt
kívánunk Mindannyiuknak!

Szeretnénk megköszönni mindazt a segítséget, támo-
gatást, amelyet a 2011. esztendõben a szülõi közösségtõl,
a fenntartó önkormányzattól, helyi vállalkozóktól, társadal-
mi szervezetektõl, egyházaktól, a Lakiteleki
Népfõiskolától, a Takarékszövetkezettõl, sok-sok lakiteleki
családtól kaptunk. Adjon Isten mindannyiunk számára
békés, boldog új esztendõt!

November 14-én alsó tagozatosaink, 21-én pedig felsõ-
seink számára kezdõdtek meg az Anyanyelvi hét
versenyei. Diákjaink helyesírásból, felolvasásból, mese-
mondásból és versmondásból adtak számot felkészült-
ségükrõl. A zsûri tagjai között köszönthettük iskolánk nyu-
galmazott pedagógusait: Harmatos Áronnét, Kotvits,
Jánosnét, Molnár Annát is. 
Eredmények:
Anyanyelvi hét 2011. november 23-24-25. (alsó tagozat)

Mesemondó verseny 

1. évfolyam
I. helyezés Jánosi István Flórián 1. a
II. helyezés Erdõs Jázmin 1. c
III. helyezés Gyenes Fanni 1. b
Különdíj Bódi Réka 1. c

Tóth Izabella Nyárlõrinc

2. évfolyam
I. helyezés Anka Benedek 2. b
II. helyezés Dobecz Andor 2. c
III. helyezés Dobecz Richárd 2. a
Különdíj Tálas Donát Marcell 2. b

Szabó Bence 2. a
Halasi Sára Nyárlõrinc

3. évfolyam
I. helyezés Agárdi Erika Nyárlõrinc
II. helyezés Riczu Regina 3. a
III. helyezés Kiss Csaba 3. b
Különdíj Jurás Korina 3. a

4. évfolyam
I. helyezés Kakó Csongor 4. a
II. helyezés Pataky Noémi 4. b
III. helyezés Faragó Nóra 4. b
Különdíj Kulcsár Tamás Nyárlõrinc

Veres Viktória 4. a

Szépolvasó verseny 2011. november 25.

2. évfolyam
I. helyezés Klingert Georgina 2. c
II. helyezés Kunsági Gréta Nyárlõrinc
III. helyezés Nagy Ramóna 2. a
Különdíj Rádi Dominika 2. c

3. évfolyam
I. helyezés Heinrich Blanka 3. b
II. helyezés Bõszén Fanni Nyárlõrinc
III. helyezés Kustár Csaba 3. b
Különdíj Riczu Regina 3. a

4. évfolyam
I. helyezés Horváth Balázs Nyárlõrinc
II. helyezés Németh Dorka 4. a
III. helyezés Nagy Zsuzsanna 4. b
Különdíj Simonyi Martina 4. a

Németh Anna 4. b

Helyesírás verseny 2011. november 22.

5. évfolyam
I. helyezés Dakó Bianka 5. a

Lovász Adrienn Nyárlõrinc
II. helyezés Papp Kincsõ 5. a
III. helyezés Rácz Márkó 5. a
6. évfolyam
I. helyezés Tubak Csilla 6. c

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldaldecember

II. helyezés Kiss Barbara 6. c
III. helyezés Csíkos Tamás 6. b

7. évfolyam
I. helyezés Aszódi Janka 7. a

Váradi Fruzsina 7. a
Táncos Boglárka 7. c

II. helyezés Gyenes Renáta 7. c
III. helyezés Monitor Lilla 7. c

Pesti Viktor 7. b
Csikós Dávid 7. c

8. évfolyam
I. helyezés Lerner Lívia Nyárlõrinc

Mészáros Márkó Nyárlõrinc
Palatinus Fanni Nyárlõrinc

II. helyezés Kutasi Dóra Nyárlõrinc
III. helyezés Tusor Regina 8. b

Csíkos Lõrinc 8. b

Szövegértõ verseny 2011. november 22.

5. évfolyam
I. helyezés Lakatos Lili 5. b
II. helyezés Rozsnyói Réka 5. b
III. helyezés Németh Géza Nyárlõrinc

Horváth Letícia 5. a
Tóth-Péli Áron 5. a

6. évfolyam
I. helyezés Tombácz Adél 5. b
II. helyezés Horváth Klaudia 6. a
III. helyezés Kiss Barbara 6. c

7. évfolyam
I. helyezés Kiss Dorina Nyárlõrinc

Maráz Réka 7. c
II. helyezés Horváth Áron Nyárlõrinc

Gyenes Fanni 7. c
Gyurika Norbert 7. c

III. helyezés Váradi Fruzsina 7. a
Aszódi Janka 7. a

8. évfolyam
I. helyezés Csíkos Lõrinc 8. b
II. helyezés Akócsi Zsófia 8. a
III. helyezés Sánta Márton 8. a

Szépolvasó verseny 2011. november 29.

5. évfolyam
I. helyezés Honti Dorka 5. b
II. helyezés Dakó Bianka 5. a
III. helyezés Papp Kincsõ 5. a
Különdíj Lovász Adrienn Nyárlõrinc

Kiss Balázs 5. a

6. évfolyam
I. helyezés Csíkos Tamás 6. b
II. helyezés Szecsõdi Dorina 6. a
III. helyezés Golivics Lilla Nyárlõrinc

Kiss Barbara 6. c
Különdíj Nagy krisztián 6. b

Szûcs Bettina 6. b

7. évfolyam
I. helyezés Gyenes Renáta 7. c
II. helyezés Sütõ Eszter 7. a

Horváth Áron Nyárlõrinc
III. helyezés Aszódi Janka 7. a

Váradi Fruzsina 7. a
Különdíj Szabó Máté 7. b

8. évfolyam
I. helyezés Bártfai Anna 8. b
II. helyezés Kökény Hajnalka 8. a
III. helyezés Csíkos Lõrinc 8. b
Különdíj Tusor Regina 8. b

Sánta Luca 8. a

Mesemondó verseny 2011. november 30.

5. évfolyam
I. helyezés Faragó Evelin 5. a

Dakó Bianka 5. a
II. helyezés Lovász Adrienn Nyárlõrinc

Rozsnyói Réka 5. b
III. helyezés Barkóczi Anasztázia 5. b

Kovács Marcell 5. b
Különdíj Kiss Patricia 5. a

Kerekes Adrienn Nyárlõrinc
Papp Kincsõ 5. a

Mondamondó verseny 2011. november 30.

6. évfolyam 

I. helyezés Tubak Csilla 6. c
Tombácz Adél 6. b 

II. helyezés Kis Zsófia 6. c
III. helyezés Szabó Dávid 6. b
Különdíj Bognár Ádám Nyárlõrinc

Dabis Brigitta 6. b

Versmondó verseny 2011. december 1.

7. évfolyam
I. helyezés Rozsnyói Ákos 7. c
II. helyezés Horváth Áron Nyárlõrinc

Váradi Fruzsina 7. a
III. helyezés Kovács Zsolt 7. a

Seres Sára Nyárlõrinc
Különdíj Jász Zoltán 7. b

8. évfolyam
I. helyezés Kökény Hajnalka 8. a
II. helyezés Bártfai Anna 8. b
III. helyezés Baranyi Dániel 8. b

Tusor Regina 8. b
Különdíj Csíkos Lõrinc 8. b

Fûz Annabella 8. a
Dakó Hajnalka 8. a

Nagy örömmel köszönjük meg mindazok munkáját, akik november
9-én, pénteken a Mikulás-bál, november 10-én, szombaton pedig az
adventi udvar megrendezését segítették. A bál a Diákönkormányzat
vigassága volt, Kenderesi Rozália tanárnõ vezetésével. Az adventi
udvar fõ szervezõi Szelesné Kása Ilona és Vass Anikó voltak. Õk
fogták össze az ajándéktárgyak készítõinek, gyermekeknek,
szülõknek, pedagógusoknak, technikai dolgozóknak tevékenységét.
Köszönjük a pakolást, díszítést a hetedikeseknek, a többieknek pedig
a sok-sok ajándéktárgy elkészítését, a szíves kínálást, a remek
kakaót és forró csokit, a kiváló forralt bort, a szendvicseket, zsíros
kenyeret, a tûzrakást, a gyermekek felkészítését a mûsorokra és min-
dent, amivel sikeressé váltak a rendezvények.

Az adventi udvar visszhangja nagyon kedvezõ volt, a vendégek
sokáig maradtak, szívesen beszélgettek egymással, gyönyörködtek a
szép portékákban, a gyermekek kedves mûsoraiban. 

A délután teljes bevételt az iskolai alapítvány javára fordítjuk. 

A téli szünet után 2012. január 3-án, kedden jövünk iskolába, s
„A“- héttel kezdjük a tanítást. Az elsõ félév utolsó tanítási napja
január 13. péntek, a diákok a félévi értesítõt január 20-án kapják
kézhez. (Tölgyfa-hír a 12. oldalon)



Ki ez a gyermek?
Figyelemre méltó tény, hogy az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetõfokára

hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik a betlehemi istálló kisded lát-
tán, amikor a szeretet ünnepén örvendezünk, az evangéliumban a legnehezebben
érthetõ, legfilozofikusabb, leginkább gondolkodásra késztetõ evangéliumi szakaszt tárja

elénk: János elmélkedõ sorait az Igérõl.
Az Egyház liturgiáját, imádságait, a szen-
tírási szakaszok összeválogatását az
évszázadok érlelték meg. Szinte semmi
sincs véletlenül benne. Mindennel valamire
tanítani akar bennünket Egyház anyánk,
így a mai evangéliumi résszel is. Az evan-
géliumi szakasz elgondolkodtató rész, s
aki veszi a fáradságot, hogy mélyébe te-
kintsen, azt gondolkodásra készteti.

Nem kezd el érzelmeskedni az
Egyház a betlehemi kisdeden. Mert
bármely kisgyermeken lehet érzel-
gõsködni. Bármely kisgyermek nagyon

aranyos és szívet indítóan gyönge. Az Egyház arra irányítja figyelmünket a karácsony
mértéktelen ajándéközönében, hogy gondoljunk bele abba, hogy ki ez a gyermek, s
hogyan került közénk. Mert annyi kisgyermeket láttunk már, s az elsõ karácsony oly
messze van már tõlünk idõben, hogy megszoktuk azt, hogy ugyanolyan mint a többi.

De ezt a gyermeket nem lehet megszokni. Meg kell döbbeni azon, hogy ki ez a gyer-
mek. Mert ez a gyermek keresztény hitünk szerint az Isten Fia, a megtestesült Isten.

„És az Ige testé lett és közöttünk lakott.“
Olyan megszokott már évrõl-évre ez a gyermekarc, hála a sok giccsesebbnél gics-

csesebb képeslapok mosolygó, valószínûtlen gyermekarcának. Megszokott, mint
ahogy megszoktuk már, hogy szentáldozáskor magunkhoz vesszük azt a kis
ostyadarabkát, aminek ugyanolyan az íze, mint a többinek. Pedig ha sokszor belegon-
dolnánk, hogy micsoda valóság rejtezik abban a kicsiny ostyában...

Ugyanígy az a betlehemi kicsiny gyermek sokkal több, mint aminek látszik: õ magas-
ságbeli Isten Fia, az évezredeken keresztül várt Messiás. Hallatlan merész és
érthetetlen dolgot állít ezzel a kereszténység: a mindenség teremtõje emberré lett. Ha
belegondolunk ebbe a ténybe, akkor ez emberi ésszel nézve megbotránkoztató.
Könnyebb elhinni Isten létét, mint azt, hogy az a betlehemi kisded az Isten Fia.

Mi volt az, ami arra késztette az Istent, hogy ezt tegye? Mi volt az, ami miatt a
megváltásnak ezt a módját választotta? Mert másképp is megválthatta volna a világot
– hiszen Isten mindenható.

Az egyelten lehetséges magyarázat: a SZERETET.
Lehet, hogy most ezzel sokakban csalódást okoztam, mert oly megszokott és

elkopott szó a szeretet. Mindenfélére használják és kihasználják. Amikor pedig az
Egyház a szókincsében használja ezt a szót, akkor sokszor úgy érezzük: nesze neked
fogd meg jól. A hittanórákon, mikor valamire azt a választ adja valaki, hogy szeretet,
akkor azt mondom: na itt a szeretet – fogd meg!

Ebbõl is látható: a szeretet fogalma nehezebb, mintsem gondolnánk.
Hogy milyen az igazi szeretet, annak szemléltetésére egy történetet had mondjak el.
Egyszer valahol kigyulladt egy többemeletes ház. Az égõ házban bennrekedt két

gyermek, akiknek édesanyja éppen nem volt otthon, mikor a tûz kiütött. Mikor haza-
érkeztek már a lángokban álló házat látták. Az egyik édesanya az erkélyre kimenekült
fiának elkezdett utasításokat osztogatni: „Menj be a konyhába. Ott a fiókban találsz jó
erõs spárgát. Azt hozd ki, és kösd az erély korlátjához és mássz le rajta.“ A legokosabb
tanács sem ért semmit, mert a megrémült gyermek a lángok zajától nem értett semmit
édesanyja okos tanácsaiból, csak állt az erkélyen, míg oda nem veszett a lángokban.

A másik édesanya ezzel szemben ész nélkül az lángoló lépcsõházba vetette magát,
hogy majd lehozza gyermekét. Hiába próbálták visszatartani, mert kitépte magát az
emberek kezeibõl és az égõ lépcsõházba vetette magát. Odaveszett õ is.

A két édesanya, két Istenkép.
Az egyik a parancsokat osztogató Isten képe, aki a menny trónusának magasából

figyeli az embereket és osztogatja parancsait. S parancsai oly messzirõl hangzanak,
hogy nem értjük meg azokat. Én ilyen Istenbõl nem kérek. Pedig hány és hány
embernek kimondva, kimondatlanul ilyen az istenképe.

A másik istenkép az, aki értelmetlennek tûnõ módon közénk rohan, emberek közé.
Nem tesz semmit azért, hogy legalább valami tisztességes helyen szülessék meg, ne
egy istállóban. Nem tesz semmit azért, hogy mentse életét, hanem hagyja, hogy az
emberek keresztre feszítsék.

Volt értelme ennek az életnek Jézus Krisztus neve alatt? Hiszen annyi de annyi
gonoszság volt még utána egész napjainkig az egész világban. Úgy tûnik, hogy annyi, de
annyi ember esetében hiába jött közénk, s lett megváltónk, mert tovább élik bûnös életüket

Volt értelme a betlehemi istállónak? Kérdezzük meg Istent - s az Isten hallgat. Csak
az angyalok éneklik éneküket, mintha nem is látnák a kis Jézus körüli nyomorúságot:
„Dicsõség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.“

Gondolkodjunk el ezen a megmagyarázhatatlan isteni szereteten. Kérjük Isten
kegyelmét, világosítsa meg elménket, hogy valami szikrányit is felfogjunk abból a súlyos
mondatból, melyet Szent Jánostól hallottunk: "És az Ige testé lett és közöttünk lakott."
S ha valamit sikerült Isten kegyelmébõl felfogni ebbõl a súlyos igazságból, akkor
elmondhatjuk vele: „Mi pedig láttuk az õ dicsõségét, mely az Atya egyszülöttjének di-
csõsége, telve kegyelemmel és igazsággal.“ Nem a test szemével, hanem a testi szem-
nél sokkal többet látó szív szemével és szeretetével.

Forrás: Virtuális plébánia:Ócsai József

Az ünnepi szentmisék rendje templomunkban:

December 24-én délután   szombaton 4 órakor a gyermekek pásztorjátéka.
Ugyanezen a napon éjféli mise.

December 25. vasárnap: Krisztus születése: reggel 8 és este 6 óra.
December 26. hétfõ: Szent István, elsõ vértanú ünnepe: reggel 8 óra. 

December 30. péntek: A Szent Család ünnepe: este 6 óra

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

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

Babits Mihály: Karácsonyi ének

Mér t  fekszel  jászo lban,  ég k i rá lya? 
Visszasí rsz az éhes bar ikára.  
Zenghetnél,  lenghetnél  angyalok közt :  
mégis  i t t  r ídogálsz,  á l latok közt .  
Bölcs boc ik  szá jának langy fuva lma 
jobb tán,  mint  cs i l lag-ûr  sze le  vo lna? 
Jobb ta lán a puha széna-a lom, 
mint  a  magas égi  b i rodalom? 
Is tá l ló  párá ja ,  jobb az neked,  
mint  gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hu l l t  és  arany hu l l t :  
kezed csak bús anyád mel léér t  nyú l t… 
Becsesnek lá t tad te  e  fö ld i  test  
ko ldusruháját ,  hogy fö lvet ted ezt? 
s  nem vél ted rossznak a zord é le te t? 
te,  k i rõ l  zengjük,  hogy megszületet t !  
Szeress hát  minket  is,  ko ldusokat!  
Le lkünkben gyúj ts  p ic i  gyer tyát  sokat .  
Csengess é jünkön át ,  s  cs i l lantsd e lénk 
törékeny já tékunkat ,  a  reményt .  

A Lakiteleki Jézus Szíve Plébániai Közösség
áldott, kegyelmekben gazdag Karácsonyt kíván 

a Lakiteleki Újság minden olvasójának, 
minden lakiteleki polgárnak!

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

„Az Ige testté lett.“ (Jn 1,1-18)

LAKITELEKI    ÚJSÁG december8. oldal

 

 

 



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

„Az Istennek pedig legyen hála az õ kimondhatatlan ajándékáért!“ (2Korinthus 9,15.)

LAKITELEKI    ÚJSÁGdecember 9. oldal

A csoda…

Mint sokan mások, én is õrizgetek magamban néhány
örömteli karácsonyt, amikor mindenki jó volt a másikhoz
és lázasan kerestük egymás örömét. Mert talán a
Karácsony az egyetlen ünnep, amelyiknek megmaradt a
varázsa, s nincs más ünnep hozzá hasonló, amelyik
ennyire tudná tartani magát, és amelyik ugyanúgy
elbûvöli az embert, mint nyolcszáz évvel ezelõtt.

Az is igaz, hogy ez alatt a hosszú idõ alatt rárakódott
erre az ünnepre szomorúság, nagyképûség és képmu-
tatás egyformán. 

Maga a karácsony, az ünnep, csoda volt és az is
maradt. De a csoda, amire várunk, nem színes sza-
lagokkal átkötött dobozokban "díszcsomagolásban" rejlik,
nem is a fenyõ alatt található. Ezt egészen máshol kell
keresni. 

Ez a csoda kedves és egyenes szavakban van. Õ-
szinte, szívbõl jövõ kívánságokban, szeretõ (együtt)
érzésekben érkezik, váratlan, gyakran fölpántlikázatlan
pillanatokban, sikerben és gyászban egyaránt.
Gyöngédségben, amely leveszi válladról a kétségbeesés
földig érõ, nyomasztó köpenyét, hogy a sóhajtásnál na-
gyobb idõre teljes valódat átjárhassa az a szeretõ érzés,
amelyben "az Úr érkezik". Mindez csak megelõlegezett
része valami nagyobb, kibeszélhetetlen dolognak, amely
a következõ háromszázhatvannégy napban ad neked
erõt, és nem a csomagokban lapuló tárgyak. Kell-e ennél
nagyobb ajándék? Hogy mi lesz a Karácsony Csodájával?
Az csak rajtad múlik.  Minden esetre tudnod kell, hogy
azért kaptad, hogy éljél vele, hogy éljünk általa. 

"Mint hogy azért külön külön ajándékaink vannak a
nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a
hitnek szabálya szerint teljesítsük; akár szolgálat, a szol-
gálatban; akár tanító, a tanításban; akár intõ, az intésben;
az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatosság-
ban; a könyörülõ vidámsággal mûvelje. A szeretet képmu-
tatás nélkül való legyen…" (Róma 12:6-9) mert a képmu-
tatás karácsonya egy fényekkel teleaggatott kivágott fa
köré gyûjti a családokat, amelyen, mint valami lavina
zuhatag omlik alá a mézes-krémes illatos képmutatás,
melyben senki sem hisz, kényszeredett mosollyal állják
körbe, s áhítatot mímelve valami idegen zene dallamait
próbálják lelkükben diszkósítani.

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen.
Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Az
atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tisztele-
tadásban egymást megelõzõk legyetek.“ (Róma 12:9-10)

Ilyenkor „Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy,
hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában
mért szeretet helyett milyen jó volna csak szívünk
melegét adni." (Dr. Papp Lajos szívsebész).

"Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók
legyetek; az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örven-
dezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben áll-
hatatosak; a szentek szükségeire adakozók legyetek; a
vendégszeretetet gyakoroljátok.(Róma 12:11-13) "Örül-
jetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt
ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem
az alázatosakhoz szabjátok magatokat… Ha lehetséges,
amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen

éljetek…" (Róma 12:15-18)
Minden évben kínálkozik egy ünnep, hogy némi rést

nyisson szorosra zárt lelkünk kagylóhéján. Hogy ezen a
résen át nem csak az ajándék, hanem az ajándékozó is
átjut-e, ez is rajtad múlik. Most, ott áll az ajtód elõtt és zör-
get. Ha beengeded, ajándékba kapod Õt magát, s vele
együtt az örök életet. S ez a Karácsony. Mi magyarok cso-
daváró nép vagyunk. A keresztyénség kétezer évébõl
ezer éve már, s hirdetjük nektek, hogy ne a magatok által
kreált csodát, hanem a KRISZTUST várjátok!

Gönczõ Sándor
hajósi református lelkész

KARÁCSONYI és ÚJÉVI ÜNNEPKÖR
ISTENTISZTELETI  RENDJE

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

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

December 25. KARÁCSONY  I. 
– Krisztus születésének ünnepe
9 órakor    – Lakitelek

11 órakor   –  Nyárlõrinc
15 órakor   – Tiszaalpár

December 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

KACSÓ SÁNDOR: 

ADVENT A LÁGERBEN

Ó, gyere be, kicsi Jézus, 
Ó gyere be, béke,

Hajszolt lelkem hajlékába, 
Fáradt lábam, hajlott hátam

Bús Betlehemébe.

Nagyon rossz a világ most itt,
Zárva ajtó, ablak,

Mindhiába kopogtatnál,
Elõkelõbb lakásokban

Aligha fogadnak.

Nem is nagyon hiszem, hogy jobb
Szállásod akadna,

Mint ez az én fáradt testem
Karácsonyi békét váró

Rozzant istállója.

Igaz, itt az idegenben
Elhagyatott, árva,

Kóbor kutyák vonítnak rá,
S hosszú puskák, szöges drótok

Állnak ajtajába.

Igaz, búval vert födelét
Komisz szél cibálja,

S nincsen semmi, semmi fény már
Hideg éjbe vakon nézõ

Két kis ablakába.

De az alázat szalmáját
Hintettem a földre,

S meleg párát lehel majd Rád
Türelmességem szamara,

Jámborságom ökre.

Gyere bé hát, kicsi Jézus,
Karácsonyi béke!

Rozzant testem kis ablakán
Hadd tekintsen ki az öröm

Meleg lámpafénye.

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT  

ÉS

HITBEN, REMÉNYSÉGBEN, SZERETETBEN

BÕVÖLKÖDÕ ÚJ ESZTENDÕT

KÍVÁNUNK ISTEN KEGYELMÉBÕL

BÍZZAD 

ÚJRA  

ÉLETED 

KRISZTUSRA !

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 ebbõ l  b e f o l yó  ö s sz eg e t   a  gy e rmekmi s sz i ó ra  k ívánjuk f o rd í tani .
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A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány 2011. szeptember 30-án
pályázatot hirdetett helyi- és térségi népfõiskolák részére.
Felhívásunkra a megadott határidõig 32 pályázat érkezett. 

A Népfõiskola Alapítvány Kuratóriuma az alábbi döntést hozta meg:

Intézmény neve Település Támogatás összege
Kelemen Imre Népfõiskola Zalatárnok 110.000
Pannon Térség ifj. Értékõr  Hálózat Veszprém 130.000
Bihartorda Község Önkormányzata Bihartorda 160.000
Ábrahám Pál Egyesület SRB-25260 Apatin 150.000
Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség Budapest 130.000
Felsõ Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete Kunadacs 130.000
Megyei Népfõiskolai Egyesület Berettyóújfalu 130.000
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége RO-600162 Bacau 150.000
Kötegyáni Baráti Kör Kötegyán 150.000
Balázs Ferenc Beregi Népfõiskola Vásárosnamény 140.000
Makfalvi Református Egyház RO-547265 Sat Ghindari 150.000
Bethlen Gábor Népfõiskola Túristvándi 150.000
Csíkszentimre Község Önkormányzata RO-537271 110.000
„Csonka Torony“ Alapítvány Soltszentimra 110.000
Batánka Ifjúsági Népfõiskola Kecskemét 110.000
Balsai Népfõskolai Kht. Balsa 150.000
KALOT Katolikus Népfõiskolai Mozgalom Nagykáta 160.000
KALOT Népfõiskolai Egyesület Nagykáta 140.000
Aquarius Népfõiskola és Szociális Szövetkezet Budapest 110.000
Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság Jászfényszaru 140.000
Salföldi Mûhely Népfõiskolai Egyesület Salföld 140.000
Cornides István Társaság SK-94501 Komárom 140.000
Gartai Népfõiskolai Egyesület Kapuvár 120.000
Kárpátaljai Népfõiskolai Egyesület UA-89432 Szürte 140.000
J.N.SZ. Megyei Népfõiskolai Társaság Szolnok 90.000
KALOT Kispesti Szervezete Bálint Emlékbizottság Budapest 110.000
Rege Mûvészeti Egyesület Szombathely 110.000
Helytörténeti Baráti Társulat Bag 90.000
Vas-vár Örökség Népfõiskola Vasvár 140.000
Unitárius Alkotók Társasága Miskolc 120.000
Ipolyi Arnold Népfõiskola Újkígyós 110.000
Három Szelence Hagymományõrzõ Egyesület Nagykanizsa 90.000
Lakitelek, 2011. november 28. Németh Vincéné, a Kuratórium titkára

Áldott Karácsonyi Ünnepeket
kíván a Népfõiskola

minden dolgozója.

Dsida Jenõ: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek
mind örülnek, 
kályha mellett 
körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat. 
Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született!

Mathiász János szoboravató  (2011. december 3.)

Halálának 90. évfordulóján, 2011. december 3-án felavattuk Mathiász János világhírû
szõlõnemesítõ mellszobrát a Népfõiskola Nemzeti panteonjában. Az avató beszédet
Font Sándor, az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottságának elnöke mondta, Mathiász
János életérõl és munkásságáról pedig Lezsák Sándor, a Népfõiskola elnöke beszélt.
A Lantos Györgyi által készített bronzszobor talapzatán az alábbi szöveg olvasható:

Mathiász János
(1838-1921)

Világhírû szõlõnemesítõ
…Csabagyöngye, szõlõskertek királynõje…

Mathiász János a felvidéki Sáros megyében,
Ádámföldén született 1838. II. 22-én. A kassai gim-
náziumban érettségizett, egy évi a papneveldében,
majd a jogakadémián tanult. Két évtizedig fõispáni
titkár volt. A Kassa melletti Rozália hegyen 1600
szõlõfajtából álló gyûjteményt hozott létre. Elsõ
díjat nyert az 1873. évi bécsi világkiállításon. 1880-
tól csak a szõlõnemesítéssel és a filaxériavész
elleni küzdelemmel foglalkozik. Szõlészetét elõbb
Mádra majd Szõlõskére, 1890-ben Katona
Zsigmond hívására Kecskemétre telepítette. A

futóhomokon rendkívüli eredményeket ért el. Mintegy 3700 szõlõfajtát nemesített,
szõlõskertjébõl évente közel egymillió fajtiszta szõlõvesszõt vittek a Dunta-Tisza köze gaz-
daságaiba. A világszerte elterjedt új szõlõfajták közül ma is elismert és telepített: Cegléd
szépe, Ezeréves Magyarország emléke, Kecskemét virága, Mathiász Jánosné muskotály,
Szentner Gusztávné, Erzsébet királyné emlékére a szõlõskertek királynõje,
Csabagyöngye… Mathiász-féle szõlõültetvény ma is van számos Európai országon kívül
Kaliforniában, a Krímben, Izraelben, Dél-Koreában és Dél-Afrikában. 1921. december 3-án
halt meg Kecskeméten. A szintén világhírû szõlõnemesítõ Kocsis Pál írta: "…Fajtáival
meghódítja a jövõ szõlészeteit, akik majd csak ezután fogják munkásságát méltányolni…"

Hegybírók és Borbarátok Bálja (2011. december 3.)

Hagyományainkhoz híven idén is
megrendeztük a Hegybírók és
Borbarátok Bálját a Népfõiskola
Kölcsey-házában. Támogatóink és
kedves vendégeink mellett részt vett
jótékonysági eseményünkön az idén
indult Ravasz László - Ordass Lajos
Közéleti Kollégium 54 hallgatója is. 

A Kösöntyû Néptánccsoport az idei
évben egy fiatal felnõttekbõl álló
tagozattal is bõvült, akik elsõ fellépése
a Hegybírók Bálja nyitótánca volt. A
közös fellépésen a 12 táncospár fer-
geteges sikert aratott Fantoly Gyula és Lezsákné Sütõ Gabriella által betanított
magyarbõdi koreográfiával. Felföldi Zoltán polgármesteri köszöntõje és az egyházi
áldás után svédasztalos vacsorával vártuk vendégeinket. Az ételekhez igyekeztünk
minél több helyi, vagy környékbeli nyersanyagot felhasználni.

Az est fénypontja a Prima Primissima Díjas hegedûmûvész, Mága Zoltán fel-
lépése volt, aki egy órán keresztül szórakoztatta a közönséget. A Kék Duna ker-
ingõtõl Brahms: Magyar táncokon keresztül a Pacsirtáig minden elhangzott, többek
között az Elindultam szép hazámból népdal is, amit utoljára XVI. Benedek pápának
játszott el a mûvész úr. 

Idén is sok tombola tárgyat kaptunk támogatóinktól, melyet ezúttal is nagyon
szépen köszönünk. A tombolahúzásnál segítségünkre volt a Mikulás is, agy az
értékes ajándékok mellett mindenki egy-egy szem cukorral is gazdagabb lett. A tal-
palávalót Belicza András és zenekara szolgáltatta egészen hajnali 4 óráig.
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Elhunyt dr. LUCZEK F. ISTVÁN (1933-2011), Amerikában élt emig-
ráns orvos. Dr. Bognár Béla professzor vett végsõ búcsút a
jó baráttól, akit testvérként szeretett. Arra kért, hogy néhány
mondatot írjunk a Lakiteleki Újságban is a szeretett barátról.
Egy kis részlet a búcsúszövegbõl: <Érettségi elõtti héten behivatott
négyünket  az igazgató és megkérdezte, hova akarunk egyetemre menni. Pista mindig orvos
akart lenni, ... Az igazgató mondott egy beszédet: tudjátok hogy rajtam múlik kit vesznek fel,
kit nem. Mérges volt ránk hogy nem hallagattunk a sok ideológiai dumára, szemünkre hányta
hogy a Bencésekhez jártunk misére és a végén azt kérdezte, miért nem hisztek nekünk. Erre
a Somogyi  Betyár dédunokája  Luczek Pista  kivágta: „mert nagyanyám  másként mondta“.
Erre Csukás István: „Amig  az eszemet tudom én, nem leszel  te orvos e földtekén“, majd kirú-
gott bennünket. Kifelé Sulyok Vince fülembe sugta: te, Béla ez rosszul idézte Atillát.>
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– Május óta próbálok interjút készíteni Veled, amióta rád bízták
a Tõsfürdõ vezetését, de nem álltál kötélnek, azt mondtad
mindig, hogy majd… Ám most elérkezett egy újabb mérföldkõ,
a Tõserdõ Kft. ügyvezetõi pályázatát megnyerted, s december
elejétõl a Te elképzelésed szerint mûködik majd. Haladjunk
sorjában: hogyan is lesz egy gyógymasszõrbõl fürdõvezetõ?
Mondj néhány szót magadról, az elõmeneteledrõl! Gondoltál

valaha arra, hogy a lakiteleki fürdõt vezetheted majd? Hogyan kerültél ide?
– Soha nem gondoltam rá, hogy egyszer én leszek a Tõsfürdõ vezetõje. 
10 évig dolgoztam gyógymasszõrként. Vezetõi tapasztalatokra elõször a kecskeméti
munkahelyemen tettem szert, ahol nem csak gyógymasszõr, hanem mûszakvezetõ is
voltam. Kb. 5 évvel ezelõtt felmerült bennem a gondolat, hogy mi lesz velem, ha vala-
mi oknál fogva nem tudok masszírozni. Ezért végeztem el Gyulán a Szent István
Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi intézetében az
Egészségturizmus szervezõ szakot. A szakdolgozatomat Lakitelek turisztikai
fejlesztésérõl írtam. Közben átkerültem a tiszakécskei Tisza-parti Termálfürdõbe, ahol
a gyógyászati részleg beindítása volt a fõ feladatom, majd, mint gyógyászati-részleg-
vezetõ dolgoztam, de mellette továbbra is masszíroztam.  Idén januárban beiratkoz-
tam a Szent István Egyetem Gödöllõi Gépészmérnöki karán indított új Fürdõvezetõi
szakra, gondolván hátha fel tudom használni az ott szerzett információkat a munka-
helyemen. Ekkor adódott a lehetõség, amit a helyi Önkormányzatnál ajánlottak fel. A
Tõsfürdõnek kerestek önálló vezetõt, így kerültem a látószögükbe. Elõször egy öt
éves fejlesztési tervet kellett írnom a fürdõre, melyben minimális anyagi háttér biz-
tosításával kellett megoldani a fejlesztést. Ebben olyan lehetõségeket mutattam meg,
amivel sikerült meggyõznöm a vezetõséget, hogy alkalmas vagyok a feladat
ellátására. És szerencsére tudtam bizonyítanom is. Sikerült egy kicsivel nagyobb
nyereséggel zárni a fürdõt, mint az elõzõ években. Már évek óta téma volt az önkor-
mányzatnál a turizmus önállósítása, de eddig valahogy mindig elmarad. Idén õsszel
határozott úgy Polgármester Úr, hogy meg kell alakítani az önálló gazdasági egységet,
mert így a nyereséget vissza lehet forgatni a turizmusba. Erre pályázatot írtak ki, amire
én is beadtam a jelentkezésemet. Alapfeltétel volt, hogy egy 5 éves fejlesztési tervet
kellett készíteni lakitelek turizmusára. Rajtam kívül még 4-en pályáztak. Úgy vélem,
meg voltak elégedve a teljesítményemmel, mert december 1-jén engem választott meg
a képviselõ-testület a Tõserdõ Turisztikai Kft. ügyvezetõjének. 
– Rendkívül sok ötleted van, hogy hogyan lehetne felvirágoztatni Lakitelek idegenfor-
galmát. Gondolom, pénz kérdése a legtöbb… 
– A jelenlegi gazdasági helyzetben fejlesztésre két lehetõsége van a cégeknek. Egyik,
hogy egy rendkívül nagy beruházást hajtanak végre, a másik, hogy elõre jól megter-
vezett, meghatározott célokat apró lépésekkel érnek el. Igen, „a nagy durranáshoz“
valóban sok pénz kell, melyet a mai világban igen nehéz és kockázatos is bevállalni. Én
az apró, de biztos lépéseknek vagyok a híve. Inkább szélesebb körben tegyünk apró
lépéseket, mint egy irányba egy hatalmas ugrást. Így egyszerre több lábon is tudunk
állni. Ezt tervezzük a Tõserdõ Kft-vel kapcsolatban is, hiszen egyszerre képviseljük a
Tõsfürdõt, a kalandparkot és a csónakkölcsönzõt, amik mellett további turisztikai szol-
gáltatások bevezetését is szeretnénk megvalósítani. 
– A nyertes pályázatodnak vannak sarokkövei, melyeket minden bizonnyal szeretnél
megvalósítani. Melyek a legalapvetõbbek?
– Elsõsorban szeretném elérni, hogy Lakitelek turisztikai lehetõségeit ne külön-külön
egységnek tekintsük, hanem egy egésznek, mint egy szabadidõ park. A másik fõ cél
a falusi turizmus felkarolása. Az elkövetkezõ években ki kell dolgozni a gazdaságos
mûködés alapjait, illetve egyre több helyen be kell vezetni az környezettudatos
üzemeltetést, amiben különbözõ megújuló energiákat szeretnénk használni. Minden
szolgáltatást szeretnénk megfelelõ színvonalúra emelni, így többek között a Tõsfürdõ
medencéinek és gépészetének a korszerûsítését is rövidtávú célul tûztük ki. 
– Tudom, hogy nem jó visszaemlékezni arra, milyen állapotok fogadtak áprilisban a
Tõsfürdõben, de mégis tegyük meg. Ugyanis itt is remek példája bizonyosodott be,
hogy sokan összefogtak, segítettek Neked, így ha nem is május elsején, de egy hetes
csúszással beindult a Tõsfürdõben is a fürdési szezon. 
– Április 1-jén kezdtem a fürdõben, így valóban rövid volt az idõ, hogy megismerked-
jek a fürdõvel, átnézzem a dokumentumokat és megszervezzem a nyitásra való
felkészülést. Ebben segítségemre volt Kökény Imre mûszakvezetõ, aki ismertette a
helyi szokásokat, és segített átlátni a Tõsfürdõ gépezetét, hiszen ahány fürdõ annyi
féle szokás és gépészet. A medencék és a fõépület rendkívül rossz állapotban voltak.
Ezen felül a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy az elmúlt években a Laki-Gazda
Kft. végezte a felújítást, viszont idén már nem tudták elvállalni. A legnagyobb csúszást
a 3-as medence falának helyreállítása okozta. Rendkívül nehéz volt olyan embereket

találni, akik segíthettek a felújításban. A legnagyobb teljesítményt a fürdõ dolgozói
nyújtották, akik hosszú napokon keresztül megfeszített tempóban dolgoztak, hogy
elkészüljünk idõben. Ezen kívül köszönöm a helyi polgárõröknek, és az egyéni
segítõknek, hogy részt vettek a medencék helyreállításában. Külön köszönöm a
Madari családnak, Leib Máriáéknak és Pálinkás Jánoséknak a rengeteg virágot,
amivel megszépítették a parkot, illetve Kökényné Editnek és csapatának, hogy a
virágágyás alapját segítettek elõkészíteni. 
– Mit jelent egy fürdõt vezetni? Nem lehet ülni a beindulási sikerekért aratott babéro-
kon, hiszen nap mint nap meg kell vívni a harcot a jó mûködésért, a kellemes környe-
zetért. Bizony többször elromlott a szivattyú, leállt a kút, s ezek mellett a mindennapos
problémákat is meg kellett oldani, az alkalmazottakért is, a vendégekért is felelni...
– Úgy látom, sokkal nehezebb egy szezonálisan üzemelõ fürdõt vezetni, mint egy
egész évben mûködõt. Ennek legfõképp az az oka, hogy mire mindent elsimítunk a
fürdõben addigra vége a szezonnak, és ismét az idõ emészti fel az elért eredményt.
Egy folyamatosan üzemelõ fürdõnél is mindig vannak megoldandó problémák, de
azok eloszlanak egész évre. Egy szezonálisan üzemelõ fürdõ kicsit hasonlít a
Tiszavirághoz, hosszú tervezgetés, majd egy 4-5 hónapos gyorsvágta, amíg a szezon
tart. Szeretnénk elérni, hogy egész évben üzemelni tudjunk, de ehhez még
rengeteget kell fejlõdnünk és ezért nagyon sokat kell dolgozni. 
Jelentõsen megnehezíti a helyzetünket, hogy 50 km-es körzetben minimum 7 fürdõ
van, melyek többsége jóval elõttünk jár. Elindultunk egy új fejlesztési irányban, amivel
ki kell tûnnünk a környezõ fürdõk közül. Errõl bõvebben majd akkor szeretnék beszél-
ni, ha már jelentõs elõrelépést tudtunk tenni az ügy érdekében. Csak annyit árulok el,
hogy nem szeretnénk egy újabb élményfürdõ lenni, mivel egyrészt ennek nem lenne
értelme a konkurenciát tekintve, másrészt nem illeszkedik sem a környezetbe, sem a
hosszú távú elképzeléseinkbe.
– S ehhez jöttek még feladatok: Te lettél a felelõse a csónakkölcsönzõnek, a kalandpark-
nak, s néhány Tisza-parti rendezvények.  Szép lassan a turisztikai feladatokat is megkap-
tad… De majd ez a munka a Tõserdõ Kft-ben csúcsosodik ki. Mi céllal fog ez mûködni?
– A Tõserdõ Kft. elsõdleges feladata a turisztikai egységek koordinálása, fejlesztése,
illetve a település turizmusának fellendítése. Hosszú távon szeretnénk stabil új munka-
helyeket teremteni, és segíteni a település gazdasági fellendítésében.
– Idén egy hónappal megnõtt a strandszezon. Volt-e ennek értelme, s lesz-e a jövõben?
– Az idei év egy tesztév volt, amiben jelentõs segítséget adott a hosszú, meleg nyárutó.
– A látogatottsági adatok szerint körülbelül annyian voltak szeptemberben, mint
májusban, így volt értelme nyitva lenni.  Terveink szerint a következõ szezonban is
megpróbáljuk a nyújtott nyitva tartást, de ezt jelentõsen befolyásolhatja az idõjárás is,
így biztosat most még nem tudok mondani. 
– Mit jelent majd a kalandpark és a csónakkölcsönzõ a turizmusban?
– A kalandpark egy teljesen új keresletet elégít ki. A mai, leginkább ülõ és stresszes
életmódot folytató társadalom egy részének a wellness szolgáltatások nyújtják a
kikapcsolódást, regenerálódást, míg mások az aktív sport és a megnövekedett
adrenalin hatására tudják levezetni a stresszt. Erre kitûnõ hely a kalandpark, ahol
mindenki kipróbálhatja, hogy milyen fizikai és lelki erõvel rendelkezik. A magam
részérõl mindenkinek ajánlom, hiszen itt valóban rádöbbenhetünk, hogy mennyire
elkényelmesedtünk és elpuhultunk a mindennapos mókuskerékben.
A csónakkölcsönzõ sokkal nagyobb fejtörést okozott, hiszen egy teljesen újfajta tech-
nológiával készült stég tartozik hozzá, amelynek az engedélyeztetése sok idõbe telt,
de elkészültünk. A csónakkölcsönzõ kitûnõ lehetõséget nyújt a vízi-, vízparti élõvilág
megfigyelésére a természetkedvelõknek, az evezés szerelmeseinek, valamint a
romantikára vágyóknak is tökéletes lehetõséget nyújtunk a kikapcsolódásra. 
A következõ év tavaszától teljes erõbevetéssel indulunk a kalandorok, a ter-
mészetbarátok és a romantikusok felkutatására, hogy elcsábítsuk õket egy kis
szórakozásra. Szervezünk különleges madármegfigyelõ túrákat, evezõs versenyeket
és hasonló vidámságokat.
– Milyen segítséget kapsz a Nemzeti Parktól?
–  A Kiskunsági Nemzeti Parkkal is kezd egy szorosabb együttmûködés kialakulni,
melyben reményeink szerint egymás kölcsönös segítése, és a fenntartható turizmus
közös elérése is megvalósul. Azonos célokért dolgozunk mindketten, így biztosan
elég erõvel rendelkezünk, hogy sikerünk legyen a természetvédelemben és a ter-
mészet megismertetésében.
– Mit vártál, s mit vársz a munkatársaidtól? 
– Leginkább a hûséget, kitartást, intelligenciát és a vendégközpontúságot tartom a
legfontosabbnak. Vegye észre a munkát és ne kelljen felhívni a figyelmét, hogy
alapvetõ dolgokat el kell végezni. Legyen csapatjátékos, õszinte, optimista, empatikus
és tettre kész, a többi már alakul magától.                           Folytatás a köv. oldalon
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– Nekem fájó pont, hogy nem látom az üdülõterületet fejlõdni. Van-e valamilyen
elképzelésed, hogy ez megváltozzon? Tudom, hogy nincs rá fedezet…
– Az üdülõterületet is szeretnénk szebbé tenni, de ehhez tényleg nagyon sokat kell
még fejlõdnünk. Nem csak nekünk, mint település, hanem az üdülõtulajdonosoknak
is. Sajnos még most is sokszor látom, hogy az üdülõtulajdonosok levéllel és fûvel töltik
fel a kátyúkat, és bele sem gondolnak, hogy ezzel többet ártanak, mint segítenek.
Köztudott, hogy ha növényi hulladékot, földet és vizet összekeverünk, abból iszapos
komposzt lesz, ami nem jó arra, hogy egy kátyút betömjünk vele, így esõs idõben
tovább mélyül a gödör és rövid idõn belül „mocsárrá“ változik az utca azon szakasza.
Ezért kérjük, hogy ne rontsák tovább a helyzetet. Ugyanez vonatkozik azokra, akik
illegálisan lerakják a zöldhulladékot a kukák mellé, rosszabb esetben a kukákba és
konténerekbe. Õk sem gondolnak bele, hogy azzal, hogy megtömik komposztálható
növényekkel a konténereket, kiszorítják a helyet a kommunális hulladéktól, így aki azt
szeretne beletenni, az kénytelen az edényzet mellé rakni a szemetet, amit az állatok
szétszednek. A komposztálható növényeket ha csak összegyûjtjük a kert egyik
sarkában, és néha meglocsoljuk, akkor lassan összeérik, amit õsszel nyugodtan
kiteríthetünk a füvön, vagy a bokrok alján így táplálva õket. A levágott faágakat pedig
összevágva a nyári sütögetéshez kapunk faanyagot. Ezért sem értem, hogy miért
pazarolják el ezeket a forrásokat az emberek.
Ha az önkormányzatnak nem kellene minden évben súlyos milliókat áldozni arra,
hogy ezeket az illegálisan lerakott „növényhegyeket“ eltakarítsa, azonnal jutna pénz
az üdülõterület útjainak helyreállítására és a szépítésére. De amíg csak küzdünk az
elvárható tisztaság fenntartásával, addig kidobáljuk a fejlesztésre szánt pénzt az
üdülõtulajdonosok és az illegális szemétlerakók miatt. Persze itt is tisztelet a kivétel-
nek, hiszen ez nem igaz mindenkire.     
– Hogyan látod a Tõserdõ jövõjét? 
– Komoly kihívás megtalálni azt a vékony határt, ahol mindenkinek próbálunk max-
imálisan megfelelni. Az egyik oldalról fejlesztéseket, még több programot kérnek az
emberek, a másik oldalról pedig nyugodt, csendes pihenésre vágynak. Ezt nagyon
nehéz összeegyeztetni, de igyekszünk megtalálni a megoldást a problémára.
Szeretném, ha néhány éven belül elérnénk, hogy a Tõserdõi rendezvények közked-
velt célpont legyen. Igyekszünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy az a fen-
ntarthatóság mellett gazdaságos is legyen, ehhez egynapos illetve többnapos pro-
gramot is nyújtunk. Meg kell találni a módját, hogy folyamatosan legyenek a
Tõserdõben, de mégse legyen túlzsúfolt. Folyamatosan el kell oszlatni a keresletet,
ezt különbözõ tematikus programokkal kívánjuk elérni. A kitûzött cél: oktatás, sport,
pihenés, gyógyulás, kikapcsolódás, szórakozás együtt. Ezt tudjuk majd nyújtani, és a
lehetõ legjobb minõségben. Ezért dolgozunk nap, mint nap.  
–  Szerinted össze lehet hangolni a helyi vendéglátósokat, szállásadókat, az üzleteket
egy egységes – speciálisan lakiteleki – turisztikai arculathoz? Van egyáltalán ilyen
gondolat, lehetõség? Vagy nincs ilyenre szükség, attól szép az egész, hogy külön-
bözõek… Viszont csak kellene az egy irányban való haladás!
– Az egységes turisztikai arculat létrehozása még egy cégen belül is nagy feladat, és
nem hiszem, hogy azonos arculatot kellene öltenie minden szolgáltatónak. Ennek ellenére
nagyon fontosnak tartom, hogy Lakiteleknek átfogó fejlesztési terve legyen, melyben
nemcsak az önkormányzatnak, hanem a település vállalkozóinak is jelentõs szerepe
van. Januárban szeretnék összehívni egy fórumot, melyben a vállalkozókkal közösen
alakítjuk ki Lakitelek fejlesztési tervét. Ez azért fontosnak, mert többen erõteljesen
munkálkodnak a település turisztikai fejlesztésén, és a tervek egyeztetésével elkerül-
hetjük, nehogy két azonos projekt induljon egy adott témában, hiszen azzal csak a
konkurenciaharc élezõdne ki. Tudni kell egy-egy jó ötletet átengedni másnak, ha ezzel
nagyobb sikert érhetünk el az adott területen. A Tõserdõ Kft. egyik feladata a település,
illetve a turizmus fejlesztése, a fejlesztések koordinálása. Úgy vélem, ha egyesítjük az
önkormányzat és a település vállalkozóinak erejét, hamarosan elérhetjük a célunkat.
– A jövõ tele van meglepetésekkel, s egy-egy olyan eseménnyel, ami gyökerestül
megváltoztat mindent. Mennyire vagy vállalkozó szellem, illetve mennyire lepnek meg
az új lehetõségek, mint pl. a gázmotoros energia, vagy bármi hasonló. Azonnal el tudod
fogadni az ilyen jónak tûnõ lehetõségeket? Mit látsz bennük?
– Már régóta foglalkoztat a környezetvédelem és a megújuló energiák használata. Az
elmúlt évek során sikerült széleskörû ismereteket szereznem ezen a téren, így nem
annyira lepnek meg ezek a dolgok. Szerencsésnek tartom magam, mert örököltem egy
kis mûszaki vénát is, így nem áll tõlem messze ez a téma sem. Természetesen még
nagyon sokat kell tanulnom, hiszen rohamosan fejlõdik az energetika, de ha hallok egy-
egy új lehetõségrõl, annak utána nézek, illetve az egyetemen is tanulunk energetikát.
Úgy gondolom, ez a jövõ. Lételemem a természet, ezért fontosnak tartom annak
védelmét. A fõ szempont, hogy minden olyan energiát, amit a földbõl nyerünk, úgy kell
hasznosítani, hogy minél kevesebb menjen veszendõbe. Ezért a kitermelt termálvíz

hõveszteségének csökkentésén is dolgozunk. Az idén adódott egy lehetõség, mely
szerint a vízben lévõ metánt egy szeparátor segítségével gáz halmazállapotúvá tudjuk
alakítani, melybõl gázmotor segítségével elektromos áramot tudunk elõállítani. Az
elõkalkulációk alapján elképzelhetõ, hogy a fürdõ teljes áramigényét fedezni tudjuk
ezzel a technológiával, illetve a nagy mennyiségû hõt téli fûtésre is tudjuk használni.
Jelenleg elõkészítés alatt áll a pályázat, melybõl szeretnénk ezt megvalósítani.   
- Optimista vagy, jó természettel megáldva, maximálisan jó kisugárzással, magas
empátiakészséggel, ugyanakkor kellõ határozottsággal, felelõsséggel, tájékozottsággal.
Ezt minden elfogultság ellenére mondom, hiszen aki nem tudja a kapcsolatunkat, az
édesanyád vagyok. Persze, hogy féltelek. Nem lesz kis dolog ezt a feladatot maradék-
talanul ellátni. Nyilván felkészültél lelkileg is a feladatra, különben nem pályáztál volna.
Milyen érzés munkál benned?
– Nagyon szeretem a munkámat és azt a dinamizmust, amivel együtt jár. Úgy vélem, ha
Polgármester Úr nem diktálná ennyire szigorúan a tempót, nem fejlõdhetnénk ilyen
ütemben. Az elmúlt egy év alatt annyi mindent készítettünk elõ, amit nem is reméltünk
volna. Ebbõl a lakosság eddig keveset érzékelhetett, hiszen ezek leginkább sok-sok
háttérmunkával jártak. Bízom benne, hogy 1-2 éven belül kifelé is megnyilvánul az
erõfeszítésünk, mellyel a település fejlesztésén dolgozunk. Eddig csak a kisebb
fejlesztések, fõként a parkok felújítása volt kézzel fogható, illetve a jelenleg is folyó
gátépítés, azonban ha minden jól megy az élet más területein is megjelennek a
fejlesztések. 
Ugyanilyen elszántsággal dolgozunk a turizmus fejlesztésén is, hogy hozzájáruljunk
Lakitelek gazdasági fellendítéséhez és új munkahelyeket teremthessünk. Bevallom,
nem egyszerû a település turizmusát felépíteni, hiszen eddig külön egységekben gon-
dolkodtak, én viszont szeretném egy harmonikus egésszé formálni a szolgáltatá-
sainkat. Ennek nem csak gazdasági jelentõsége van. A terveim között szerepel, hogy a
település kistermelõivel, házi „gazdaságaival“ együttmûködve létrehozzunk egy olyan
termékcsaládot, mely a helyi termékek piacra jutását segíti. Ez a falusi turizmus-koncep-
ció egyik fõ pillére, mellyel szeretnénk a lakosság megélhetésén könnyíteni. 
– Sokan azt hiszik, hogy amióta vége a strandszezonnak, Te csak pihensz, nem csinál-
sz semmit. Hát, ez óriási tévedés! Itt-ott tudunk néhány szót váltani, mert folyton csörög
a telefonod, intézkedsz, tervezel, szervezel, utazol, rohansz… Mi ez a nagy nyüzsgés?
– Ez az életem. Azon szerencsések közé tartozom, akik elmondhatják, hogy munkájuk
a hobbijuk, a hobbijuk a munkájuk. Erõt és idõt nem sajnálva dolgozom reggeltõl késõ
estig, hogy megvalósíthassam az elképzeléseimet. A nyári szezon leginkább az aktuális
dolgok megoldásával telik, õsztõl azonban a jövõn dolgozunk. Ekkor van idõ, hogy a
fejlesztéseket kitaláljuk, és a kivitelezésüket kidolgozzuk. Örülök, hogy olyan munkatár-
saim és fõnökeim vannak, akik szintén a fejlõdést sürgetik, és nyitottak minden építõ
jellegû ötlet megvalósítására. Persze ez nem olyan egyszerû, hogy kitalálok valamit,
elõadom, máris igent mondanak rá, és meg is van az anyagi háttér. Minden beruházás
elõtt mélyen körül kell járni a témát, referenciákat keresni, tanulmányozni a hatékonysá-
got, majd kitalálni, hogy honnan teremtsük elõ a fedezetet a megvalósításhoz. És per-
sze mindezt gyorsan, hiszen az ütemtervet tartani kell. Ez rengeteg utánajárást és
intézkedést igényel, ez az a nagy pörgés, amit látni lehet. Aki vállalkozásban dolgozik,
ismeri a helyzetet. Mindemellett tanulok, hiszen másoddiplomás vagyok a Szent
István Egyetemen. Leginkább a nyár elejétõl tartok, mert akkor indul a jövõ évi sze-
zon, ami rengeteg elõkészületet igényel, emellett akkor lesz az államvizsgám is,
amire szintén jelentõs energiát kell fordítanom. Szerencsére a sok-sok tennivaló
mellett nincs idõm ezen rágódni, és az optimizmusom is a segítségemre van.
– Mit jelent Neked a karácsony? Hogyan készülsz?

– A karácsony számomra a legfontosabb ünnep. Szerencsésnek tartom magam, hogy
ilyen fantasztikus családom van. Persze nálunk is vannak döccenõk – ahogy szokták
mondani, „úgy jó az élet, ha zajlik“– , de úgy gondolom, hogy a család nélkül nincs
értelme a hajtásnak, hiszen õk adják az energiát és a célt, hogy jobbá tegyük a
környezetünket. Szeretem azt a kis varázslatot, ami karácsonykor  történik. Néhány
évvel ezelõtt hátat fordítottunk a nagy ajándékozásnak. A szabály az, hogy minden-
kinek saját készítésû ajándékot kell készíteni, így amíg bütykölünk, addig is a másikra
gondolunk. Tavaly leginkább varrtam, a párom gépészmérnökként fémbõl készült
ajándékokat készített, illetve személyre szóló gyertyákat öntöttünk. Az idén………
pssszt! Ez még titok!  :o)  De már megvannak az ötletek! 
– Mit kívánsz a kisebb és tágabb környezetedben élõknek az új esztendõre? 
– Szeretetet, megértést és türelmet; erõs hitet és kitartást, hogy elérhessék, amit
szeretnének. Tisztánlátást, hogy lássák mi az, ami igazán fontos az életben; erõt, hogy
néha meg tudják állítani a mókuskereküket, és legyen idejük élni és szeretni.
Mindenkinek kívánom, hogy tanuljon meg örülni az élet apró dolgainak, hiszen ezek
teszik széppé az életünket és minél több nevetést és mosolyt, melyek segítenek meg-
birkózni az élettel. Szerintem ezek a legfontosabbak, hogy boldogok legyünk.
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Az õszi szezon utolsó fordulójában
Lajosmizsére utaztunk, ahol hideg, szeles
idõ, fagyos, rossz minõségû pálya, és egy jó
erõkbõl álló, de rendkívül hullámzó teljesít-
ményt nyújtó ellenfél fogadta az elõzõ négy
fordulóban hibátlanul teljesítõ csapatunkat.
Már az elõmérkõzésen, a fiatalok összec-
sapásán gondoskodtak a hazaiak a szép
számú vendégszurkolók még fagyosabb
hangulatáról: sima, 6-0-ás vereséget mértek
ificsapatunkra.
Felnõtt csapatunk a Kecelen már bevált tak-

tikával, öt középpályással és egy elõretolt
csatárral kezdte a játékot, és ez jó
negyedóráig mûködött is, annak ellenére,
hogy a hazaiak a 9. percben egy ritkán
látható nagy góllal vezetést szereztek. Az
elsõ komoly fordulat a 17. perc táján történt,
amikor Szécsényi Attila lábát (talán labdástól)
csúnyán eltalálták az ellenfél 16-osán belül,
aminek következtében nemhogy 11-est nem
kaptunk, de csatárunkat le is kellett cserélni.
20 perccel késõbb aztán megpecsételõdött a
sorsunk, amikor egy fordított játékvezetõi
döntést követõen a hazaiak megszerezték
második góljukat, ráadásul a csap-
atkapitányként reklamáló Tóth Sándort
második sárga lappal kiállította a játékvezetõ.
Innen kezdve érezni lehetett, hogy ezen a
napon képtelenek leszünk emberhátrányban

fordítani. A vége egy kiütéses 5-0-ás hazai
gyõzelem lett, ami azért a látottak alapján
túlzás, de mint tudjuk, a labdarúgás nem pon-
tozásos sportág!
Lajosmizse – LTE  5-0 (2-0)
LTE: Terjéki  -  Polyák, Kalics, Tóth, Seres  -

Gyõri, Lángos, Gazdag, Tamásy (Tánczos 79'),
Subicz (Vankó 46') -  Szécsényi (Szabó Á. 20')
Sárga lap: Seres (21'), Vankó (51')
Piros lap: Tóth (37')
Ifi: 6-0

Ezzel a vereséggel negyedik helyen zárta
együttesünk az õszi szezont, ami azért  –
figyelembe véve a tavaly nálunk ismeretlen
sérüléshullámot is –  elismerésre méltó még
akkor is, ha most sokan fanyalognak a bajno-
ki cím után. Most az a legfontosabb, hogy
sérültjeink mielõbb rendbe jöjjenek, és a
januárban kezdõdõ felkészülésen részt tud-
janak venni. A térdmûtéten átesett Kovács
Jácint kivételével erre a többieknek jó esé-
lyük van.

A Lakiteleki Torna Egylet
vezetõsége nevében
kívánok valamennyi
j á t é k o s u n k n a k ,
szurkolóinknak és a Lakiteleki Újság min-
den kedves olvasójának áldott Karácsonyt
és eredményes, boldog új esztendõt!

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások jár-
mûvezetõknek és gyalogosoknak a téli átállással kapc-
solatban (2.)

A téli gumit úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hõmérsékleten megnõ
a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal
vannak ellátva, és rendkívül alacsony hõ-mérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli
gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint
a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét.
A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért egyes szakem-
berek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli
gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes
a hajtott tengelyen lévõ kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét
és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a
hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél
beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a „Hólánc használata kötelezõ“ táblát kihe-
lyezik, az adott úton – a „Hólánc használata kötelezõ vége“ tábláig – csak olyan jármûvek
közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak
felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzõtáblát közúti határátkelõhelyen helyezték el, csak
azok a jármûvek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben
van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc.
Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó

hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítõ zárolajozóra, ele-
gendõ mennyiségû élelmiszerre és italra is. Hosszabb utak elõtt érdemes tájékozódni az
Útinformnál az út- és idõjárási viszonyokról. Elõfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem
érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak. 

Mindig az idõjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelõen vezessék gépjármûveiket,
próbáljanak meg fokoza-tosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekin-
tettel az esetleges ködös, esõs, havas idõjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával
megelõzhetõek az erre az idõszakra leginkább jellemzõ balesetek. Lassabb, körültekintõbb,
elõrelátóbb vezetéssel meg lehet elõzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos
figyelmetlensége is váltotta ki. Ebben az idõszakban fokozott figyelemmel kell lenni a
„zebrák“, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépõ gyalogosokra. 

Gondolatok az életrõl 

SAVTALANÍTÁS – A FIATALSÁG FORRÁSA

„Jól  enni,  jó l  lenni!“
Immunrendszerünk

Immunrendszerünk legnagyobb része a belekhez kapcso-
lódik. A túlsavasodás ás az elsalakosodás ugyanis meg-
bénítja az immunrendszert, és Mi fogékonyabbá válunk a
fertõzésekre. Gyengíti az Immunrendszert, ha valaki állandóan rosszkedvû, negatí-
van gondolkodik és pesszimista beállítottságú. Ezzel ugyan is állandó savas
közeget teremt, és öntudatlanul, önként árt minden egyes sejtének.

A túlsavasodás következményei:
* a sav megmarja a mirigyeket és szerveket, ami ennek megfelelõ mûködés-
zavarokkal jár
* székrekedés és hasmenés
* külsõ és belsõ gombásodás
* depresszió, valamint az ingerlékenység, az agresszivitás és a csekély mértékû ter-
helhetõség pszichikai mûködészavarai, amelyek a reménytelenségig fokozódhat-
nak
* tanulási és emlékezetzavarok, szétszórtság
* az életöröm, az aktivitás és a teljesítõképesség hiánya
* szükségtelen és könnyen elkerülhetõ megbetegedések, teljes legyengülés és
korai halál

Néhány betegség és tünet melyet a sav-bázisegyensúly felborulása miatt
következik be:

allergia, alvászavar, bõrbetegségek. cellulitisz, csontritkulás, depresszió, diabétesz
(cukorbetegség), emésztési problémák, érelmeszesedés, fejfájás és migrén, fáradt-
ság, fogak romlása, gyomorproblémák, hideg kéz és láb, hõhullámok, köröm,
köszvény, idõ elõtti öregedés, ízületek gyengülése, porckorongproblémák, testszag,
túlsúly, változókori panaszok, vérnyomás, vesebetegségek stb. A legjellemzõbbeket
írtam ide le.
(A többi betegségekrõl Kurt Tepperwein Savtalanítás címû könyvében
bõvebben is lehet olvasni.)

A savteszt

A szövetek biológiai ideális pH értéke 7,4-7,5; a megszokott érték sajnos 5,5. Azaz
a legtöbb embernél rendszeressé vált az acidózis (túlsavasodás).
Testünk sav állapotát rendszeres ellenõrzése speciális, e célra szolgáló indiká-
torpapírral lehetséges. Amint 7 alá süllyed az érték, vegyünk be egy púpozott
teáskanál báziskeveréket. 

HELYES ÉRTÉK: 7,35-7,5                               SEMLEGES ÉRTÉK: 7
BÁZISPÓTLÁS: 7 -NÉL KISEBB                    LÚGOS: 7,5 FELETTI ÉRTÉK

Mérés: Az é jszaka za j ló  savta laní tásának köszönhetõen a reggel i
v ize le t  a  legsavasabb,  ezér t  ez szo lgá l  a  v izsgálat  a lap jáu l.

A HELYES SAVTALANÍTÁS ÉS HASZNÁLATA:
A szerves ásványi anyagok jelentik egészségünk és szépségünk alapját. Fontos a
pótlás, hogy tele legyenek az ásványianyag-raktárai. A mindennapi savdömping
következtében, amely a táplálékunknak, a szénsavas italoknak, a mindennapos
bosszúságnak, stressznek, gondoknak és félelmeknek köszönhetõ, a savak
közömbösítése során kiürülnek ezek a fontos ásványianyag- raktárak. Pótolhatjuk
a régi jól bevált savtalanító itallal a krumplis vízzel. A lucernatea. a la pacho (vagy
inka) tea, a zsúrlótea, vagy megfelelõ speciális keverék szintén hatásos savtalanító.

BÁZISKEVERÉK (recept) savtalanító keverék: natrium phosphoricum  10, kalium
bicarbonicum 10, calium carbonicum 100, natrium bicarbonicum 80 magnesium car-
bonicum 50.  Készíttessük el a keveréket gyógyszertárban, lehetõleg rögtön 500gr-
os (vagy 250gr) kiszerelésben. A keverési aránya különösen fontos, mert csak így
biztosított, hogy a szervezet valóban optimálisan veszi fel az ásványi anyagokat.
Figyelembe kell venni az Ájurvéda orvostudománynak azt az elõírását is, hogy 10
és 14 óra között, valamint 22 óra után nem tanácsos savtalanító szereket bevenni.
Langyos vízzel vegyük be, fontos hogy szénsavas ásványvízzel nem lehet bevenni,
mert semlegesíti a bázis keveréket.

Vannak növényi készítmények is:spirulina- alga tabletta, virágpollen, lucernasarj,
zöldárpalé-kivonat, búzacsíra. Még jobb, ha speciális savtalanító teát fogyasztunk. 
Szedése: Akut sürgõsségi esetben habozás nélkül bevehetünk 8-10gramm
báziskeveréket.                      
Terápia: A pH méréstõl függõen napi háromszor 1 púpozott teáskanál báziskev-
eréket feloldunk kb. 2 dl langyos vízzel. Fogyasztani addig kell míg a helyes pH
értéket megkapjuk!                                                                             Folytatjuk
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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.“ 

1. Tartós álláskeresõk (Start Plusz kártya): 
Felnõtt Álláskeresõ – az elmúlt 16 hónapból legalább 12 hónapig
az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi kirendeltség) nyilván-
tartásában álláskeresõként regisztrált volt 
Pályakezdõ Álláskeresõ – az elmúlt 8 hónapból legalább 6
hónapig az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában
pályakezdõ álláskeresõként regisztrált volt (a 25. életévét - felsõfokú
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 (életkorra
való tekintet nélkül), legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresõk
(Start Extra kártya)
5. Rendelkezésre állási támogatásra/Bérpótló juttatásra /Foglal-koz-
tatást Helyettesítõ támogatásra jogosultak – vagyis akik önkor-
mányzati ellátásra jogosultak és az állami foglalkoztatási szervvel
együttmûködõ álláskeresõk. 
A 2. célcsoportba tartozókat kivéve - minden álláskeresõi státuszt iga-
zolni kell a munkaügyi központ kirendeltsége által kiadott Hatósági
Bizonyítvánnyal. Tehát mielõtt felkeresnék az APEH-ot a kártya
igénylése céljából – elõtte való napokban kérjék a szükséges igazolást.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Tiszakécskei KirendeltségTiszakécske, Béke u. 116. 
Tel: 76/540-079, 30/695-1371             Terjéki Zsuzsanna kir.vez.

A VÖRÖSHAGYMA 
gyógyhatásáról már írtunk.

Nyákoldó hagymaszirup
Két-három hagymát felaprítunk
majd három evõkanál cukorral
vagy mézzel édesítünk. Ehhez
1/8 liter vizet adva öt percig fõz-
zük. A keletkezõ szirupot
leszûrjük, lehûtjük majd napon-
ta 3-5 evõkanállal fogyasszuk.

Hagyma az ágy mellett
Nátha esetén helyezzünk el

egy felszeletelt hagymát éjsza-
kára az ágyunk mellé, fejma-
gasságban. A hagyma eltávozó
illóolajai kedvezõ hatással bír-
nak egészségünkre.

Megfázás esetén
Egy hagymát apróra vágva két

percig vízben felfõzünk. A
fõzetet lehûtjük, majd amikor
langyos, 5 percig a lábas fölé
hajolva inhaláljunk.

Torokfájás esetén
Egy nagy friss hagymát nagy
szeletekre darabolunk. Befed-

jük cukorral és egy tálkában a
hûtõszekrénybe helyezzük. Egy
fél nap múlva édes levet ereszt.
Ebbõl naponta több alkalommal
egy-egy teáskanálnyit együnk.

Migrén
Közeledõ migrént megelõzhet a
homlokra helyezett hagyma-
pakolás.

Hajhullás
Néhány szem hagymát igen
apróra vágunk, vagy leresze-
lünk. Egy kevés langyosvízzel
elkeverjük, majd a pakolással
hajunkat, fejbõrünket befedjük.
Pár percig rajta hagyjuk, ez-
után jöhet az alapos hajmosás.

Izületi fájdalom és reuma
gyógyítására
A friss hagymalé fájdalomcsillapító
és gyulladáscsökkentõ hatású. Ap-
rítsunk fel két-három hagymát és
tegyük gyapjúkendõbe. Melegítsük
föl vízgõz felett egy födõn, majd
nyomjuk ki  a hagymalevet. A nyert
borogatást (langyosan) a beteg
testrészre helyezzük.

Vitaminokkal a tél ellen!
Szervezetünket gyakran érik észrevétlen támadások:

vírusok, baktériumok tömege próbál megbetegíteni ben-
nünket. Hogy ez általában mégsem sikerül, az
immunrendszerünknek köszönhetõ.

Tél végére azonban védekezõképességünk gyengülhet,
miközben enyhébb idõben könnyebben, gyorsabban sza-
porodnak a kórokozók. Mit tehetsz, hogy egészséges
maradj ebben az idõszakban is?

Manapság sokkal kevesebb természetes vitaminhoz,
ásványi anyaghoz jutunk étkezéseink során, mint 10-20-50
évvel ezelõtt, annyira csökkent a zöldségek, gyümölcsök
vitamin- és ásványianyag-tartalma. Ezért elsõsorban arra
figyelj oda, hogy minél természetesebb módon ter-
mesztett, tenyésztett táplálékot fogyassz, lehetõleg
minél természetesebb formában. Ha teheted, egyél
naponta háromszor nyers zöldséget és gyümölcsöt, ezek
antioxidáns-tartalma ugyanis nagyon magas. Másrészt
pedig – különösen télen – bizonyos vitamin- és nyom-
elemkészítményekkel, táplálékkiegészítõkkel pótolhatod a
hiányt.

Probiotikumok az egészségért
A bélrendszer az egészség és az életerõ központja.

A bélflóra – a táplálék egyes részeinek lebontása mellett –
néhány vitamin (különösen a B-vitaminok) termeléséért és
a szervezet számára nemkívánatos baktériumok, gombák
és vírusok megsemmisítéséért is felelõs. Ellenálló-
képességünk tehát nagyban összefügg azzal, mennyire
egészséges a bélflóránk.

A stressz, a helytelen táplálkozás, bizonyos fertõzések,
gyógyszerek vagy egy antibiotikumos kezelés felboríthat-
ja beleink természetes baktérium-egyensúlyát, amelyet
úgynevezett probiotikumok fogyasztásával tudunk
helyreállítani.

A probiotikumok többnyire tejsavbaktériumok –
általában a laktobacilus, a sztreptokokkusz és a bifidobak-
térium-törzsek tagjai. Nemzetközi kutatások szerint ezek a
mikroorganizmusok növelik az immunsejtek számát, ezzel
erõsítve az immunválaszt, azaz a szervezet elsõ védelmi
vonalát a betegségekkel szemben. Egy élelmiszer akkor
nevezhetõ probiotikusnak, ha megfelelõ mennyiségû –
grammonként legalább egymillió, azaz 106 molekula – pro-
biotikumot tartalmaz, és ez a szám a termék sza-
vatosságának ideje alatt nem változik.

Probiotikomok tejtermékekben (érlelt sajtok, sajt-
krémek, joghurtok, a savanyú tejszín- és túrókészít-
mények, vajkrémek), valamint bizonyos húsárukban
és italokban fordulnak elõ. Ha szükséges, a probiotiku-
mokat táplálékkiegészítõ formájában is fogyaszthatod.

C-vitamin, D-vitamin
Bár szervezetünknek többféle vitaminra is szüksége

van, immunrendszerünk támogatásához ezek közül a
C-vitamin és a D-vitamin a legfontosabb. C-vitamint tar-
talmaznak a télen is beszerezhetõ citrusfélék, különösen
a citrom, de a paprika, az alma, a brokkoli és a homok-
tövisbogyó is jelentõs C-vitamin-forrás. A napi ajánlott
bevitel mennyiségérõl megoszlanak a vélemények: a
hagyományos nézõpont szerint 1–200 milligrammnál töb-
bet nem ajánlanak, mert vesekárosító hatása lehet, de
vannak olyan nézetek is, amelyek szerint a napi 1000 milli-
gramm fogyasztása sem káros, sõt. Ha bizonytalan vagy,
kérd ki háziorvosod tanácsát!

A D-vitamin napfény hatására képzõdik szerveze-tünkben,
ezért télen is legyél minél többet a szabadban! Ezenkívül
a halakból és bizonyos D-vitaminnal dúsított élelmiszerek-
bõl juthatunk hozzá a szükséges mennyiséghez.

Kerüld a stresszt, nevess sokat!
Kutatások bizonyítják, hogy a stresszes életmód is káros

hatással van védekezõképességünkre. Az is közismert
viszont, hogy ha sokszor és jóízûen nevetünk, jelentõsen
növekszik ellenálló képességünk. A nevetés csökkenti a
stresszhormonok szintjét, és elõsegíti a védõ hatású
immunsejtek termelõdését. Egyes kutatók szerint a
nevetés élettani hatása nagyjából a közepes intenzitású
testmozgással egyenértékû. Egy amerikai tanulmány
szerint ha egy percig folyamatosan nevetünk, szívrit-
musunk annyira felgyorsul, mintha tíz percig tekertünk
volna a szobabiciklin. 

Egy kicsi mozgás...

Persze a nevetés mellett nem árt, ha rendszeres test-
mozgásra is szánunk idõt. Már az is jó, ha idõnként fél órát
gyalogolsz autózás vagy buszozás helyett, de az ideális
az, ha legalább hetente kétszer fél órát intenzíven
mozogsz (futás, biciklizés, torna). Ilyenkor meg-emelkedik
a vér-nyomásod, izmaid megfeszülnek, és a gyorsuló
lélegzés hatására javul a szövetek oxigén- és tápanyagel-
látása is.

Csökkentsd a cukrot!

A cukor, a fehér liszt és a túlságosan zsíros ételek
megterhelik immunrendszerünket is. Egy kiadós, „nehéz”
étkezés után te is érzed, hogy pihenésre, alvásra van
szükséged, egész szervezeted az emésztéssel van
elfoglalva. Egy „könnyû”, fõleg zöldségfélékbõl álló ebéd
után viszont frissebb és energikusabb vagy – nem
véletlenül. Ráadásul a túlzott cukorfogyasztás csökkenti a
gyomorsavtermelést, ami különösen megnehezíti a
megfelelõ emésztést.

Kávé helyett gyógytea

A túlzott koffein-, alkohol- és cigarettafogyasztás nem
meglepõ módon immunrendszerünkre is negatív hatással
van. Ezek helyett válassz inkább gyógyteát: a nem túl forró
vízben áztatott lapacho, kamilla, bodza, hársfavirág nem-
csak egészséges, hanem természetes módon élénkíti is a
szervezetet. Az élet gyökerének is nevezett ginzeng szin-
tén élénkítõ, frissítõ hatású, B1-, B2-, C- és E-vitaminban
gazdag, de tartalmaz kalciumot, vasat és magnéziumot is.
Szárított gyökerébõl készíthetsz fõzetet, de táplá-
lékkiegészítõ formájában is fogyaszthatod. 

Homeopátiával

Az Oscilliococcinum, a Thymuline és az Echinacea
egyaránt immunerõsítõ hatású. A megfelelõ hígítás és
adagolás meghatározásához kérd ki homeopata orvos
tanácsát!

Aludj, pihenj eleget!

Végül, de nem utolsósorban: az egészséges táplálkozás
és a testmozgás nagyon fontos, de legalább ekkora jelen-
tõsége van a megfelelõ alvásmennyiségnek is. Ha nem
alszol eleget, és nem pihened ki magadat, szervezeted
elfárad, és védtelenebb leszel a fertõzésekkel szemben.
Az alvás kifejezetten támogatja az immunrendszert – ha
ugyanis legalább hat, de inkább nyolc órát alszunk egy-
huzamban, olyan hormonok szabadulnak fel testünkben,
amelyek létfontosságú szerepet játszanak a kórokozókkal
szembeni védekezésben?

December, a „legsötétebb hónap”, de ilyenkor sem
kell szoláriumba rohanni! 

Télen, a napsütéses órák számának csökkenésével
csökken a szervezet D-vitamin elõállítása is, jelentõs
problémát okozva, mivel az elsõsorban a kalcium fel-
szívódását segítõ vitamin hiánya tehetõ felelõssé a száraz
bor, fénytelen haj és töredezett körmök megjelenéséért.

A D-vitamin legnagyobb része napsugárzás hatására, a
bor alatt elraktározott elõvitaminokból alakul ki. Jó hír
azonban, hogy a D-vitamin bizonyos tejbõl, tejtermékek-
bõl, halból és halolajból is biztosítható. 



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

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
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Kisgépek javítását vállalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd.: 06-70/770-29-19. 

Kisgyermeknevelõ-gondozó végzettséggel gyermek-
felügyeletet 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: SIMSON STAR motorkerékpár,
Szkafander bukósisak, számító-
géphez nyomtató, vízi mentõmel-
lény, villanyos kukoricadaráló,  kézi
hajtású teménydaráló, vasvályú,
üstház. 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

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

Gondoljon a karácsonyra! 
A Mákvirág Galériában
az ikonok és az agyagbabák
közül karácsonyi ajándékot is
vásárolhat.

Várjuk
szeretettel: 

a drogéria-galéria
dolgozói.

Áldott karácsonyt kívánunk!

Ha vége az ünnepeknek, ne dobja el a
csonkig égett gyertyákat, hanem

szíveskedjék beadni a galériába, ahol
kelléknek szeretnénk felhasználni!

Köszönjük!

Német használt  bútorok,  
háztartási  gépek újszerû 

állapotban reális áron!

Tel.: 06-30/60-67-163
Boldog karácsonyt! BÚÉK!

szekrénysorok,
faragott és modern

szekrények, 
neobarokk sítlusú

szekrények, 
ülõgarnitúrák, 

asztalok, 
székek, 

csillárok, 
televíziók, 

komplett hálószobák,
gyerekszobák,
mosógépek, 
kombi hûtõk, 

mosogatógépek,
porszívók.

Boldog karácsonyi ünnepe-ket, szerencsés, sikeres új
évet valamennyi vásárlónknak! 
Köszönjük az egész éves váráslást; 
jövõre is visszavárjuk Önöket!

Antológia Könyvesbolt; Erkiék

A Jutka ABC 
valamennyi munkatársa

áldott karácsonyt, sikeres,
boldog új esztendõt kíván

minden vásárlójának!
Jövõre is várjuk!

Boldog karácsonyi ünnepet, sikeres
új esztendõt kíván mindenkinek
Tóth Sándor családgondozó, a
Családsegítõ
S z o l g á l a t
vezetõje

Tûzifa kapható 
15 q felett ingyenes házhoz szállítás!

06-30/607-75-70 
Mészáros Ferenc, Kecskemét

Rendkívül alacsony rezsijû 44 m2-es
(konyha+nappali, külön hálószoba, toalett,
fürdõszoba, éléskamra, közlekedõ valamint
közös kerékpártároló, kocsibeálló) II. emeleti új
építésû lakás eladó Tiszakécskén a Szent
Imre téren. Csendes, belsõ udvarra nézõ abla-
kokkal, klímával, konyhabútorral, gáztûzhellyel
felszerelve és egyedi burkolatokkal ellátva.
Csere is érdekel tiszakécskei társasházban,
amennyiben az földszinti. Tel.: 06-30/219-0718.

aa
ÉLELMISZERÉLELMISZER

boltbolt
áldott karácsonyt,

sikeres új esz-
tendõt kíván min-
den vásárlójának! 

BON-BON-
BONBON

Barátságos kiskutyák ingyen elvi-
hetõk, vagy kérésre ingyen házhoz
szállítjuk. Tel.: 06-20/35-22-766

ÉLÕ HAL KAPHATÓ! 
Laki te lek,  

Út törõ u.  57.
Tel.: 70/95-36-969

Boldog, békés karácsonyt 
kívánunk minden lakitelekinek;

sikerekben gazdag új esztendõt:
a mûvelõdési ház,  

és minden turisztikáért dolgozó munkatárs



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „...DE NEHÉZ MESSZEBBRE TEKINTENI, MINT

AMEDDIG ELLÁTUNK...“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Kissebestyén Petra. Selyem-
akácfát nyert: Török Tamás. A vacsorát nyerte: Szabó Andrásné, melyet az ál-
tala választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül.
Újság elõfizetést nyert: Horváth Ferenc, Bende Sándorné, Csáki Vilmosné,
Naszvadi József. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szí-
veskedjenek 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 *  Tördelõ-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! 

A tévések lemennek vidékre, hogy
bemutassák, hogyan élnek  ott az embe-
rek, hogy telik egy nap falun. Megkérik
az egyik paraszt bácsit, hogy mesélje
el, mit szokott csinálni, reggeltõl estig.
– Hát,hajnalban fölkelek, oszt meg-
iszok egy kupica pályinkát.
– Állj, állj, ez így nem lesz jó! Csak
nem mondhatjuk a nézõknek, hogy
maguk már korán reggel ivással kezdik
a napot. Tudja mit? Mondja helyette
azt, hogy fölkel, és elolvassa az újsá-
got. Na, tessék, felvesszük újra!
– Hát, hajnalban fölkelek, oszt elolva-
som az újságot. Adok enni a mala-
coknak, oszt kiolvasok még egy újsá-
got. Délelõtt kint dolgozgatok a
fészerben, oszt kiolvasok közbe két-
három könyvet. Délben ebédhez
elolvasok egy-két magazint, aztán
ebéd után körbejárom a birtokot,
közben elolvasok még egy könyvet.
Este behajtom az állatokat, aztán
kiolvasom az esti újságot. Utána át-
megyek a könyvtárba, ott együtt
olvasgatunk a haverokkal, de az csak
10-ig van nyitva. Utána még át szok-
tunk menni a Józsihoz, mert annak
meg saját nyomdája van...

Három tábornok találkozik, és a
katonáikkal dicsekszenek egymás-
nak. Az elsõ tábornok kiadja a
parancsot az egyik közlegénynek:
– Másszon fel az árbocra!
A közlegény végrehajtja a parancsot,
a tábornok pedig büszkén azt mondja:
– No, ezt nevezem én bátorságnak!
A második tábornok azt a parancsot
adja az egyik közlegényének:
– Másszon fel az árbocra teljes
menetfelszerelésében!
A közlegény engedelmeskedik, a
tábornok elégedett:
– No, ezt nevezem én bátorságnak!
A harmadik tábornok is parancsot ad
egyik közlegényének:
– Másszon fel az árbocra teljes
menetfelszerelésében, és közben
tisztelegjen!
– Magának elment az esze? – kérdi a
közlegény, mire a tábornok a másik
kettõnek:
– No, látják, ezt nevezem én
bátorságnak!

Másnaposan ül a férj az asztalnál
reggel. – Csak azt szeretném tudni –
néz rá szúrósan a felesége –, hol voltál
megint az éjszaka...
A férj: – Én is...

A részeg megy haza, s meglát egy
rendõrt. Nem bírja ki, beszól:
– Hülye rendõr, hülye rendõr!!
Mire a rendõr: – Maga részeg!
Amaz: – De én holnapra kijózanodom!

Józsi bácsi elég ittas állapotban
dülöngél hazafelé. Megszólítja õt egy
néger prosti. – Édesem, nem akarsz
hazakísérni?
Mire az öreg: – Oszt mi a fenét csinál-
jak én Afrikában??

Mi a különbség egy barna titkárnõ,
meg egy szõke között?
A barna azt mondja:
– Jó reggelt, igazgató úr!
A szõke pedig:
– Reggel lett, igazgató úr!

Hirdetés: Tizenkét kötetes enciklopé-
dia jutányos áron eladó. Alig használt. 
Jelige: Az asszony mindent jobban tud.

A szõke nõ bemegy a benzinkútra.
Odamegy hozzá a kutas és
megkérdezi:
– 95-ös vagy 98-as benzint tankoljak?
– Miért, idei nincs?

Elferdí tve:
* A szó elszáll, az írás olvashatatlan.
* Korán keltem, hol az arany?
* Részemrõl a kockahas el van vetve!
* Az ismétlés az unalom apja.
* Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
* Kétféle vélemény van: az enyém és a
helytelen.
* Aki korán kel, hamarabb iszik.
* Nem esik messze a szódás a lovától.
* Kicsi a bors, de fõleg az õrölt.
* Ritka, mint a hintalócitrom!
* Nem minden arany, ami hörcsög!
* Meteorológiai elõrejelzés: elõbb-
utóbb tavasz lesz.
* Le a gravitációval!
* Jobb ma egy veréb és még nem is
túlzok!
* Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.
* Felesleges, mint szõkének gondol-
kodási idõt adni.

Boldog karácsonyt 2011-ben is!
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Vízsz. 1. A meghatározás elsõ része (zárt betûk: A, N, A, K,
T, É). 14. Rokoni viszony. 15. Csapadék névelõvel. 16. Határtalan
Gyula! 17. Üres szán! 18. Kocsmáros. 20. Dehogy. 21. Keleti
szõnyeg. 23. Hangtalanul Iecsúszik! 25. Nílus eleje! 26. Ezüst. 27.
Levegõvel kapcsolatos. 29. Egyik megyénk. 30. Az összes. 32.
Paraszti. 34. Malacdarab, de francia tó is. 35. KEO. 36. Jószág.
39. Igyál – népiesen. 41. Egyfajta mezõgazdasági munkát végez.
42. Madár, és ilyen kamion is van. 44. Derelyemetélõ. 46. Svéd
és német kocsi. 47. Gáspár. 48. Sorol. 50. Csahos. 51. Angol
Magda. 52. Halkan csattan. 55. Nyelvével simított. 57. ... baba és
a negyven rabló. 58. Könnyed elegancia. 60. Vérszívóban
gazdag terület 63. Kóstolá. 64. Papíron szánt! 66. Páratlan pata!
67. Viritykel. 70. Kicsi. 71. Fügefa-hangzó! 72. Elégel. 73. A három
fúria egyike. 75. Tagadószó. 77. Tiltószó. 78. Sikít. 80. Levét.

Függ. 1. Most. 2. Hogy ... a fityeg? 3. Tapsifüles. 4. Nagy, erõs
férfi. 5. Betû kiejtve. 6. Szerb város. 7. „... közt lebegõ rémalak inte
felém“. 8. Szemes kötelék. 9. Némán vágó! 10. Szõlõfajta. 11.
Odahunyorít. 12. Egy ország lakói. 13. Történetíró. 18. Az
ünnepek alatt ez hasson át minden embert. 19. ... van a dolog,
jó úton jár. 21. A meghatározás bef. része (Zárt betûk: R, O, Y,
N, P ,V). 22. Betegszállító. 24. Kettõsbetû. 28. Szolmizációs
hang. 31. Létezõ. 33. Középkori énekmondó. 37. Kábítószer-féle.
38. Közép-ázsiai juhfajtát. 40. Gyár közepe! 43. Némán iszod! 45.
... - futi. 49. D hang leszállítása. 51. Irattartó. 53. Részben
savanyú! 54. Norvég, olasz, spanyol, kambodzsai autó. 56.
Vízinövény. 59. Nyomdai sokszorosító eszközök. 61. Cinege. 62.
Bács megyei hely. 63. Ezen a helyen. 65. Szamóca – visszafele.
68. Nõi becenév. 69. Vég nélkül: gránátot! 72. UIK. 74. Faüreg. 76.
Mûveltetõképzõ. 78. Sebesség kezdete! 79. Ottó fele! 81. VN.
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Karácsonyváró ötletekTANÁCSOK INGATLAN ELADÁSHOZ ÉS INGATLAN-
VÁSÁRLÁSHOZ – most egy kicsit másképp...

Karácsony – stílusosan

A karácsony közeledtével mindenki igyek-
szik becsempészni a lakásba az ünnepi
hangulatot. Egy kis mécses, néhány színes
égõ, vagy egy kedves ajtódísz mind segít
ráhangolódni az ünnepekre.

Elõször is fontoljuk meg, hogy milyen stílusú
az otthonunk – hagyományos, elegáns, mod-
ern, egzotikus, természetes? A karácsonyi
dekorációnak ehhez passzolni kell. Egy hagy-
ományos karácsonyi dekoráció abszolút nem
mûködik pl. egy minimalista térben, épp úgy
nem, mint egy sikkes díszítés nem passzol a
falusias stílushoz.

A hagyományos karácsonyi dekoráció min-
den otthonba illik – vidéki vagy városi; modern
vagy régi-módi; ahol családosok vagy gyer-
mektelen; fiatalok vagy idõsek élnek. A hagy-
ományos karácsonyi dekoráció alapszínei a
piros, zöld és arany. A szövetek dúsak és
klasszikusak, a dekorációk fényesek és
elegánsak, ismételten bársony szalaggal vagy
masnival díszítve.

A hagyományos karácsony gondolata
általában boldog memóriákat idéz elõ ben-
nünk: a szokásos családi összejövetelek a
karácsonyfa és az ünnepi asztal körül; a
fenyõfa illata; a csillagszórók sistergése; a
gyertyaláng táncolása; a szaloncukrok íze; az
ajándékok kibontása stb.

A természetes karácsonyi dekoráció nem
csupán az egyik legszebb  dekorálási stílus,
de kivitelezése egyszerû, olcsó és
környezetbarát! A természetes karácsonyi
dekorálás alapfeltétele, hogy az elemeket és
anyagokat a természet nyújtsa. Gyûjtsünk
mindenféle erdei bogyókat, hajlékony
vesszõket, örökzöld leveleket, ágakat, színes
lehullott leveleket, tobozokat, diókat, mogyo-
rókat stb. Ezekbõl készítsünk füzéreket,    kos-
zorúkat, asztali és fenyõfa díszeket stb.

Az elegáns karácsonyi dekoráció a legízlés-
esebb és talán a legszebb díszítési irányvon-
al.  Az elegáns dekoráció alapszabálya a har-
mónia – a vizuális összhang. Ezért nagyon
fontos, hogy maximum 3 színt, 3 formát és 3
felületet  használjunk. Az egyik szín legyen
egy fényes fém – pl ezüst, arany, bronz, de
lehet üveg, tükör, vagy gyöngy.  A másik két
szín alkalmazkodjon a laktér színskálájához
és a lakberendezés stílusához, a cél a ragyo-
gás. 

A modern karácsonyi dekoráció azokba a
lakásokba ill. terekbe passzol, amelyek útmu-
tatók a lakberendezésüket illetõen. A
kivitelezése maximalista precízséget, és min-
den részletre való odafigyelést igényel. A
modern dekoráció alapszabálya a színek, for-
mák, anyagok és felületek szigorú harmóniája.
A cél a tudatos harmónia laza, nyugodt hatást
keltve.

Szeretetben gazdag ünnepeket kívánok.

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

Harmonikus karácsonyi díszek
A karácsonyi díszek az ünnepi
hangulat elengedhetetlen kel-
lékei. Ezek teszik az ünnepet
színessé, izgalmassá és külön-
legessé. A vendégcsalogató és
hangulatfelelõs díszítés sok
elõkészületet, jó ötleteket és odafigyelést kíván. Az
épületekre helyezett karácsonyi díszek nemcsak az
otthonokat, de a középületeket, munkahelyeket... minden
egyéb épületet ünnepi hangulatba hoznak szerte a vilá-
gon. Valójában a karácsonyi dekoráció az, ami a legnagy-
obb hatással van az emberekre. Boldogságot, vidámságot,
összetartást és szeretetet sugároznak a karácsonyi
díszek, így az emberek is könnyebben veszik fel ezt a
hangulatot.

Ahogy közeleg a karácsony, egyre töb-
bet foglalkozunk a karácsonyi dekorá-
ciók elkészítésével, és igyekszünk
meghitt, ünnepi hangulatot varázsolni
otthonunkba. Ki-ki ízlése, kézügyessége
szerint teszi ezt. No, és az idõ is igen
behatároló tényezõ. Mondanám, hogy a
pénztárcánk is, de nem teszem, hiszen néhány szál fenyõ-
gally, régi szalag a varródoboz mélyébõl, kinõtt, de szép
ruha anyagából vágott szalag nem kerül semmibe, s mégis
csodát tudunk vele mûvelni! Rajzolni, vágni és ragasztani
mindenki tud; egy-egy érdekesen megkötött masni,
csavart textilgirland néhány gyönggyel látványos lesz;  s
máris kész a karácsonyi dekoráció...

Keressük elõ a régi kará-
csonyfadíszeket. Sokféle
dísz, izzó, girland és meg-
annyi apróság kerül elõ, amik
egy éven át várták a kará-
csonyt  a szekrény mélyén
egy dobozban. Vagy épp most kerülnek ki legfrissebben a
kezünk közül...

A régi gömböket felújíthatjuk könnyedén, ha üveg-
festékkel átlósan berácsozzuk. Így egységes képet kap-
hat minden gömb a festék domború vonalkázától.  

Egyetlen egy dolog szab határt a díszítésnek, s ez a
fantáziánk!

Gyertyák
A  gyertyák már évszázadok óta
részei ennek a csodás ünnepnek.
Hagyománnyá, a karácsonyi
dekorációk szerves részévé vál-
tak,  mint az adventi koszorú is.
Változatosságban viszont jóval
felülmúlják a koszorúkat. Ezért is kedvelik sokan a kará-
csonyi gyertyákat, mert színes, változatos, hangulatos és
mégis meghitt világgá varázsolják a szobát. Viszont a
karácsonyi gyertya érdekes, megkapó ötletek, díszítés és
megfelelõ elhelyezés nélkül csak egy szimpla gyertya
marad... Egy szalaggal, rafiá-
val, madzaggal, vagy dróttal
tekerjük körbe, s néhány
gyönggyel,  kaviccsal körbe-
rakjuk, vagy termések bõsé-
gébõl választott érdekességgel
megbolondítjuk, mindjárt

elegánssá, széppé, hívogatóvá válik... Az imbolygó fényét
sokáig nézhetjük. 

Az ajándékok csomagolása
ugyanolyan szorosan hozzá-
tartozik a karácsonyhoz, mint
a beigli vagy az angyalka. Van
aki egyszerûen megoldja,
beleteszi egy karácsonyi
mintájú ajándékszatyorba,
van aki a bevásárlóközpon-
tokban lévõ csomagoló szol-
gáltatást vesz igénybe de a legtöbben saját kezükkel cso-
magolják be a karácsonyi ajándékot, ezzel is jelezve,
hogy a megajándékozott kedves a szívüknek és figyelmet
érdemel. Az ünnepek elõtt mindig jól jönnek a hasznos,
és nem utolsósorban praktikus  karácsonyi ötletek.

Használjunk szimpla postai, barna csomagolópapírt.
Majd ha becsomagoltuk az ajándékot, jöhet a díszítés:
Piros, zöld és fehér színû, vastag kötözõszalagot
használva, oldalanként legalább 4 egymás mellett futó
szalaggal kössük át a csomagot. Ha kész, akkor a tetejét
egy szép masnival zárjuk le.

Rajzoljunk ábrákat egy pasztell színû piros, zöld, sárga
vagy hasonló papírlapra. Szarvasokat, Télapót, hóembert,
karácsonyfát. Ha sikerült, akkor vékony
celofán réteggel vonjuk be a papírt, és így
csomagoljuk be vele a kará-csonyi
meglepetést.

Játékos ötlet, ha egy kisebb társasjáték,
például malom, vagy sakk papírtábláját
ragasztjuk az ajándékra, néhány egyéb
kiegészítõvel a játékhoz. Esetleg
kártyalapot vagy játékpénzt. Hiányos játék-
szettek fillérekért megvásárolhatók a bol-
hapiacokon vagy a vásárokban.

Van még zsírkrétád? Akkor hozd elõ gyermeki kreativ-
itásodat, és reszelj némi zsírkrétát két papírlap közé.
Lehetõleg több féle színt használj, de maradjon ízléses.
Majd kezdd el vasalni amíg a zsírkréta meg nem olvad. Ha
kész, akkor vedd ketté a papírokat és hagyd kihûlni. Szép
csomagolás készíthetõ így.

A mai világban a számtalan  napi problé-
ma, és elintéznivaló mellett nagyon
hasznosak lehetnek a megfelelõ karácsonyi
otletek. Szerezz egy inget egy használt ruha-
boltban és ügyesen meghajtva csomagold bele az
ajándékot, majd kötözd meg az ing ujjait. Nyugodtan
rögzítsd gombostûvel itt-ott. Ha az ajándékozott kicso-
magolja, akkor két ajándékot is kap egyszerre...

Legyél merész, mikor a kötözõt választod ki. Hagyd el
az unalmas egyszínû mûanyag szalagokat. Válassz
színes szövetszalagot, vagy akár tapéta díszszalagot.

Tegyél egy sütit a kísérõkártya helyére, vagy mellé.
Használj kis tasakokat a meglepetés elrejtéséhez.
Maradj a minimálisnál! Vegyél olcsóbb karton díszdobo-
zokat, és tedd az ajándékokat azokba. Halmozd
egymásra õket. Látványra sem utolsó, hát még ami
benne van.

Ha becsomagoltad az ajándékod, akkor tölts meg egy
nagyobb dobozt cukorkákkal, lehetõleg ugyanolyan
mintájúval mint az ajándékod, és rejtsd közéjük a cso-
magot!

Tényleg csak a merészség szab határt! Ha meghök-
kentõ, az sem rossz! Az est kellemes emléke marad!...
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Mi legyen az ajándék?
Itt   van  a   karácsony  ideje,
mikor  szeretnénk  mega-
jándékozni  a szeretteinket.
A kérdés viszont az, hogy
mi legyen az ajándék?
Valami izgalmas,   egy  igazán  jó ötlet! Ráadásul
ne is legyen nagyon drága, mert a pénztárcánk tar-
talma véges. A megajándékozott nem biztos, hogy
örülni  fog  egy  sokadik kis izének, amit a kará-
csonyi vásárban veszünk és már egy egész
doboznyi van neki otthon.
Nagyobb örömet okoz néhány
személyre szóló ajándék,
melyet magunk készítünk el.
Egy tál mézes sütemény, kará-
csonyi kalács vagy karácsonyi
ital személyre szóló cimkével a
legjobb karácsonyi köszöntõ.  A
gyertyaöntés nem boszorkányság, mint ahogy egy
mini üvegház elkészítése sem növény bolond
ismerõsünknek. 

Igazán  jó  ötlet,  ha  a  kávé
imádónak  kávé befõttet aján-
dékozunk. Szükségünk  van
egy  érdekes  formájú  befõttes
üvegre, vagy csatos üvegre.  Ezt
feltölthetjük  egyszerûen  valami
finom szemes kávéval, esetleg
különbözõ    fajtájú  3in1 illetve 2in1 neszkávé  zacs-

kókkal.   Tea imádóknak
elkészíthetjük saját kev-
erésû teákkal.
Néhány ötlet a teakeverék
elkészítéséhez:

Rózsaszirom,  hibiszkusz  virág,  aszalt  almával,
mazsolával, zúzott fahéj   darabokkal,   szegfû-
szeggel,   aszalt   narancshéjjal    igazi karácsonyi
illatú keveréket kapunk. Mentalevél,  citromfû,
kakukkfû és édeskömény keveréke nagyon kellemes
a téli nehéz ételek után. A  bodzavirág,  kakukkfû
levél,  szárított citromhéj, hársfavirág és kamilla virág
keveréke jó szolgálatot tesz a téli megfázások idején.
Jó  minõségû  szálas  fekete teát
izgalmassá tehetünk szárított
ibolya virággal,  rózsa
szirmokkal,  darabolt  aszalt
gyümölcsökkel,  fahéj dara-
bokkal, szegfûszeggel, cukrozott
gyömbérrel. Nyugodtan puskáz-
zunk az üzletek polcain lévõ teakeverékek dobozáról.

Készítsünk  saját  fûszerkeveréket,
ezzel töltsünk meg kis bébiételesüveg-
eket.

Fûszerkeverék ötletek: 1. Rozma-ring,
majoránna, kakukkfû, apróra vágott
chilivel sült csirkéhez. 2.

Koriandermag,  római kömény, durvára õrölt fehér
bors,  fûszerpaprika, õrölt gyömbér  egzotikus
ízhatást ad. 3. Rozmaring,  kakukkfû,  tárkony,
majoránna,  babérlevél, durvára õrölt színes bors  a
mediterrán jellegû ételekhez. 4. Szárított  citrom
héj,  bors,  apróra vágott chili, kapor, tengeri só külön-
leges a hal ételekhez. 5. Grillezéshez: paprika (erõs
is lehet benne), õrölt koriander, zellermag, feketebors,
szerecsendió, vöröshagyma, fokhagyma, majoránna,

rozmaring, chili-por. 6. Húsokhoz: petrezselyem,
snidling, borsikafû, bazsalikom, majoránna, kakukkfû,
rozmaring, zsálya és oregánó. 7. Szárnyasokhoz:
bors, hagyma, majoránna, borsikafû, zsálya, paprika.
8. Mézes süteményekhez: fahéj, szerecsendió,
koriander, szegfû-szeg, szegfûbors, édeskömény,
gyömbér, ánizs, bors,
csillagánizs és kar-
damom. 9. Leve-
sekhez, mártá-
sokhoz: zeller,
petrezselyem, hagyma,
fokhagyma, tárkony,
majoránna, borsikafû, snidling. 10. Halakhoz:
petrezselyem, zeller, paradicsom, zöld- vagy pirospa-
prika, hagyma, szerecsendió, babérlevél, citrom,
kapribogyó, mustár, gomba, fekete- és fehérbors, bor-
sikafû. 11.
Magyaros keverék: majoránna, bazsalikom, kömény,
koriander, borsfû, kakukkfû, mustármag, édes-nemes
paprika, porított zeller, só. 12. Forralt borhoz: fahéj,
szegfûszeg, narancs és citromhéj. Kis szerecsendió-
val, gyömbérrel, korianderrel tovább bolondíthatjuk.

Mintás   anyag   darabból  vagy
plüss  anyagból  varrjunk zsá-
kocskát,   melyet  csipkével,
gyönggyel  díszíthetünk,  mono-
gramot hímezhetünk rá, ebbe
tehetjük celofán zacskóban a
teakeveréket, vagy a saját
készítésû  fûszerkeveréket.

Megtölthetünk  befõttes
üveget   bármely  muffin
recepthez szükséges
száraz  anyagokkal,   a
recept  teljes szövegét
pedig ragasszuk rá az
üvegre. Recepteket bõségesen találhatunk szakács-
könyvekben. 
Csokis muffin: 1 bögre cukor, 2 bögre liszt, 10 dkg
olvasztott margarin, 2 tojás, 1/2 bögre tej, 1 zacskó
sütõpor, 1 zacskó vaníliás cukor, 4 evõkanál rum,
vagy ennek megfelelõ rumaroma, 4 evõkanál maz-
sola, 5 evõkanál durvára tört étcsokoládé,1 narancs
reszelt héja,a hozzávalókat összekeverjük, formába
töltjük és elõmelegített sütõben takarék lángon
kisütjük. A sütési idõ a formától függõen változik.
Nincs finomabb, mint a saját kezûleg készített

különleges karácsonyi  lekvár: 
1. Ananász-alma-banán lekvár rumosan!
Hozzávalók: 1 ananász megtisztítva, feldarabolva, 4
közepes alma meg-hámozva, kimagozva, 2 banán, 80 dk
cukor, 1 vaníliás cukor, 1 dl rum. A  hozzávalókat a cukor
felével a szokásos módom, állandóan kevergetve fõzzük,
míg  sûrûsödni  kezd.  Mikor  az alma és a banán már
szétfõtt megkóstoljuk, és ízlésünk szerint tesszük hozzá
a cukor  többi részét, vigyázzunk,  hogy  ne legyen túlsá-
gosan édes.  Üvegekbe töltjük, mikor kihûlt 1-1 evõkanál-
nyi rumot teszünk a tetejére és lezárjuk.
2. Diós-ananászos karácsonyi lekvár:
Fél ananász, fél kg narancs, fél kg mandarin, 5 dkg
dióbél, kb. 60 dkg befõzõcukor (1:1), 3 ek rum. Az
ananászt lehéjazom, tönkjét eltávolítom, húsát
felkoc-kázom. A narancsokat és a mandarinokat
meghámozom és kifilézem. A dióbelet durvára
aprítom. Mindezeket megmérem és kb ugyanennyi
1:1-es zselécukrot hozzáadva egy lábasba teszem.

Másnapig lefedve tartom, majd felteszem fõni. A
zselépróba si-kerültéig lassan, de folytonosan kev-
ergetve fõzöm. Hozzáteszem a rumot és
elõmelegített szép üvegekbe töltöm. Az üvegeket
azonnal lezárom és 1 percre fejre állítom. Dunsztban
tartom másnapig.

Az ünnepi asztal – menüajánlat
Egy dologban bizo-
nyára egyetértünk: a
karácsonyi asztal
legfõbb ékessége
maga a menü. De
kinek ne esne jobban az étel, hogyha megfelelõ a
körítés; azaz a teríték. Varázsoljuk ünnepivé az
asztalt például bordó zöld vagy sötétkék szalvétá-
val, amelyet félbe hajtva, majd két végére állítunk
a tányér közepébe! Másik megoldás, hogy ezüst-
vagy aranyszínû szalvétagyûrûvel fogjuk õket

össze. Különösen ele-
gáns, ha a textil-szal-
vétát összetekerjük, s
valamilyen természetes
anyaggal díszített szalag-
gal összekötünk.

Harmonizáló gyertyával és gyertyatartóval, az asz-
tal közepére helyezett fenyõdísszel igazi,
emelkedett hangulatot teremthetünk. Mikulásvirágot,
borostyánt, gyöngyfüzért, tobozt is használhatunk a
dekoráláshoz. VIGYÁZAT! NEM EGYSZERRE!
Törekedjünk az elegáns díszítésre!

Egy gyors, finom sütemény:

CSOKOLÁDÉS LINZER
Hozzávalók:
25 dkg vaj, 17 dkg
porcukor,1 csomag
vaníliás cukor,  25
dkg liszt, 6 dkg
kakaópor valamint
10 dkg étcsokis
tortabevonó, 1 ek olaj

A szobahõmérsékletû vajat a porcukorral és a
vaíliás cukorral habosra kevertem. A lisztben elke-
vertem a kakaóport és beleszitáltam a cukros
vajba. Jól összedolgoztam. Lisztezett felületen
kinyújtottam kb. fél centisre, pogácsaszaggatóval
kis korongokat vágtam ki, amiket egy sütõpapírral
bélelt tepsire helyeztem. 180 fokos sütõben kb. 15
perc alatt megsütöttem. A sütõbõl kivéve egy kicsit
lágy a tészta, de amint kihûlt finom ropogós állagot
vett fel.

Vízgõz felett az étcsokis tortabevonót felolvasz-
tottam az olajjal, majd a csokoládés linzereket félig
belemártottam. Ebbõl a mennyiség meglepõ módon
közel 60 db süteményt lesz.

Mindenkinek kellemes, 
izgalmakkal teli készülõdést,

boldog ünnepet!
Legyen szép, varázslatos 

a karácsonyuk!

– összeállította: Czinege Edit
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Szívdobogás az Öregtemplomban
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Még visszhangzik bennem a fiatal tisztelendõ atya

szentbeszéde a család erejérõl, és hogy „nincsen más
út, csak az Isten útja“. 

A Jóisten az én utamat több mint negyven éve vezette
ebbe a templomba. Most gazdag ajándék, hogy egy
olyan mondatot idézhetek vissza, ami itt elhangzott,
amit én mondtam ki, ami megvalósult és a vastag
falaiban ez a templom megõrzött. Sok-sok templom él
bennem, de ha erre a templomra, a félegyházi Öregtem-
plomra gondolok, akkor egy mondatom miatt beragyog-
tat egy kivételes pillanatot.

Mi ez a mondat?
Ahhoz, hogy érthetõ legyen, tudni kell a következõket.
1969. szeptemberében kerültem Lakitelekre. Elõbb

oroszt tanítottam képesítés nélkül, aztán nem egészen
húsz esztendõsen egy tanyasi iskolában, Szikrában
taníthattam. Az egyik padsorban volt az ötödik osztály, a
másik padsorban a hatodik. A faluban színjátszó cso-
portot, irodalmi színpadot szerveztem, rendeztem, és
októberben ott ismerkedtem meg Sütõ Gabriellával. A
mai alkalomra õ is készült, hogy itt lesz a templom évfor-
dulóján, de néptáncos, a kecskeméti Kurázsi
Táncmûhelyben táncol, és a holnapi fellépésük miatt
fõpróbájuk van.

1970. júliusában, miután Gabikával egymásba
szerelmesedtünk, egy népmûvelõi továbbképzésen
voltunk itt Félegyházán. A vonat indulása elõtt a Petõfi-
házhoz igyekeztünk, de útközben, hirtelen eleredt egy
nyári zápor, és bezavart minket ide, a templomba.
Szokatlan módon a templom nyitva volt és nem volt itt
senki. Elõbb a fal mellett álltunk a félhomályban, majd
leültünk. Nagy csend volt. Soha nem érzett, különös
hangulata volt a templomnak. Mintha élõlény lett volna.
Mintha lélegzett volna. Mintha dobogott volna a szíve, ott
az Úrasztalában. Vagy az én szívem vert hangosan? Nem
tudom. Lassan elnyugodtak az aznapi élmények. Petõfi is
a háttérbe húzódott. Nem tudtunk tovább beszélgetni,
hallgattunk erõsen, pedig elõtte szinte folyt belõlünk a
szó. S akkor ott, abban a súlyos csöndben egyszer csak
halkan, de bátran és jókedvûen kisétált belõlem a
következõ mondat: Te leszel a feleségem. S akkor õ
rám nézett, fölfogta a mondatot, az arca olyan volt, mint
egy angyali üzenet. A szeme sarkában könnycsepp
csillogott. Örömkönny vagy a meghatódottság könnye?

De az is lehet, hogy a nyári záporból egy esõcsepp.
Ahogy néztem, nagyon erõs volt bennem, hogy õ lesz a
feleségem. 

Így is történt.  Én ennek a templomnak köszönhetem,
hogy ezt az egyszerû mondatot kimondhattam.

Nem titkolom, az is megtörtént velem, hogy
rákérdeztünk: mi történik akkor, ha nem esik az esõ? A
válaszunk egyszerû, ennek így kellett történnie, mert a
Jóisten így rendelte. És ez a templomi pillanat mindket-
tõnket megtartott az elmúlt negyven esztendõben, és
íme most itt a családomról beszélhetek, arról a csalá-
dról, amelyik talán, vagy bizonyosan annak a templomi
pillanatnak köszönheti az életét. 

1971. áprilisában volt az esküvõnk. Kezdetben az
árpádszállási iskola szertárában laktunk. Két esztendõ
múlva kaptunk Lakiteleken egy másfél szobás kis
lakást. Levente fiunk 1973-ban született, esztendõ múlva
jött Gabriella lányunk és 1977-ben Anna.

Ahogy kinõttük a kicsi lakást, Lakitelek szélén rokoni
segítséggel vettünk egy düledezõ tanyasi épületet.

Felségem szülei a közelben laktak. Ekkor már bent taní-
tottam a lakiteleki iskolában nyelvtant, irodalmat és
történelmet. Tanári diplomámat Szegeden, levelezõ
tagozaton szereztem. Az öreg tanyasi épületet felújítva
tanultam meg, hogy mi az érték, mi az, amit érdemes
megtartani,  mi az, ami végképp használhatatlan. Egy
öreg hazát is így kell felújítani, tudatosodott bennem
késõbb. Valamit meg kell tartani, s ami tönkrement pótol-
ni, megújítani kell. Ma is ebben a több mint százesz-
tendõs vertföldes házban lakunk, amit a barátaimmal, a
családdal együtt újítottunk föl. Meg kellett tanulni maltert
keverni, falat rakni, csempézni. Még ma is áll az a
csempe, pedig mennyit kínlódtam, újra és újra fölragasz-
tottam, de nyolcadszor is leesett, kilencedszer is újra
kezdtem, míg végül megállt a falon.  Együtt raktuk le a
padlót Gabikával, sok kemény munka tanított és próbált
bennünket, kettõnket is. Talán ez erõsítette a
szerelmünket, a kapcsolatunkat, hogy közben három
gyermek növekedik mellettünk, velünk. Hosszú éveken
át építkeztünk, de végül a falakban ott van a közös
élményünk: ez a magunk ereje, munkája.

Nõttek a gyerekek, jöttek az iskolába, mind a három-
nak osztályfõnöke lehettem.  Taníthattam nekik az iro-
dalmat, nyelvtant, történelmet, s emiatt késõbb sem kel-
lett szégyenkeznem.

Felnõttek. 
Levente fiam harmincnyolc esztendõs. Filozófia sza-

kon végzett az egyetemen és filmes kaszkadõr. Elké-
pesztõ lovas mutatványokra képes, mert a lovait nem
idomítja, hanem neveli.  Emellett autóval, motorral szere-
pel a veszélyes jelenetekben, húsz méter magasról leu-
grik tûzbe vagy jeges vízbe, borzongtatja a nézõket.
Több mint 150 filmben szerepel, színészeket helyettesít
a veszélyes jelenetekben. A lovaskultúra szakot is elvé-
gezte az egyetemen, ahol ma már tanít is. Botond unokám
már iskolás, apjával is szerepel lovas bemutatókon. 

Látom a kérdést a szemekben, hogy féltem-e a fiamat,
amikor kaszkadõrként életveszélyes jelenetekben for-
gat. Azt szoktam mondani, hogy van ennél veszélyesebb
is. Jöjjön el egyszer a Parlamentbe, üljön oda a pulpitus-
ra, próbáljon rendet csinálni. Az sokkal nehezebb, mint
lóval mutatványokat végezni. Levente fegyelmezett
ember, 16-17 éves korában már szõrén ülte meg a lovat.
Karcagpusztán tanult meg lovagolni. Kaszkadõr pedig
úgy lett, hogy amikor Szörényi Leventével írtam az Atilla
isten kardja c. rockopera szövegét, s készültünk a mar-
gitszigeti bemutatóra, akkor kellettek a lovasok. Ott
barátkozott össze a kaszkadõrökkel, akik aztán befo-
gadták. Egyébként a Dunántúlon él, egy kis faluban
Tordas mellett.

Gabriella lányom népvándorlás kori régész. Ezzel
nagy álma teljesült. Ezt az álmot László Gyula profess-
zor erõsítette benne, és egy életre eligazította. Történt a
kilencvenes évek elején, hogy a professzor a lakiteleki
népfõiskolán tartott elõadást. Az elõadás után a bemu-
tattam neki a lányomat. Az akkor középiskolás Gabi
lányom mély lélegzetet vett és azt mondta:

– Gyula bácsi, én régész akarok lenni. 
A professzor tréfásan kötekedett: 
– Aztán lányom, milyen régész akarsz lenni? 
–A honfoglalás korával és az avarokkal szeretnék

foglalkozni. 
László Gyula tovább faggatta:
– És magyar régész akarsz lenni? 
A lányom zavarba jött. 
– Igen, magyar. Magyar régész akarok lenni.
– Akkor lányom, tanulj meg oroszul.

– Oroszul? – lányom hüledezve nézte Gyula bácsit.
– Igen lányom, tanulj meg oroszul, mert a jövõ

évszázad nagy lehetõsége, kutatási területe a
Szovjetunió lesz. Ott pedig a népek oroszul beszélnek.
Keleten az orosz olyan, mint nyugaton az angol. S ha
kapcsolatba akarsz kerülni kazakokkal, türkménekkel,
Közép-Ázsia, az Etelköz és Levédia népeivel, akkor
meg kell tanulnod oroszul.

László Gyula professzor tanácsa megfogta a lányo-
mat. Legyûrte magában az orosz nyelv iránti általános
ellenszenvet és megtanult oroszul, sõt kazak nyelvbõl is
középfokú nyelvvizsgája van. 

Amikor az elsõ babával várandós volt, környezetében
döbbenten néztek rá: 

– Gabi, hát megõrültél, csak nem babád lesz?
– De igen, júliusra várjuk a babát.
– Elment az eszetek? Így soha nem lesz belõled

tudós, gyerek mellett nem lehet elõrejutni! Elõbb bizonyí-
tanod kell! Meg kell állnod a helyedet! Kutatások, feltárá-
sok, publikálások, könyvek, konferenciák, elõadások és
aztán jöhetnek a gyerekek is. Lányom szemlesütve hall-
gatott. A következõ napokban engem is szomorított,
szinte folytak a könnyeim, amikor panaszkodott, hogy
milyen nehéz a munkahelyére bemenni. 

Megszülte az elsõ gyermeket. 
Néhány nap múlva Bábel érsek úr kérdezi: 
– Hallom megszületett Gabi lányod kisfia. Aztán mi lett

a neve?
– Érsek atya, én nem merem megmondani.
– Micsoda? Mi lett a neve?
–- Én nem mondom meg, kérdezd meg tõle, én nem

merem megmondani.
– Mondjad már.
– Koppány.
– Micsoda? – meglepõdve néz, aztán hirtelen földerül

az arca: Van szent Koppány is, tudod-e? Mi a másik
neve?

– István.
– No ez így már rendben van – enyhült meg az érsek

atya.
Esztendõ múlva Gabi lányom újra várandós lett.

Munkahelyérõl hívott telefonon:
– Apu, én ide többé nem jövök. Van, aki azt mondja: 
– Megõrültél Gabi, jön a második gyerek? Egy gyerek

még rendben van, de kettõ?! Teljesen elment az eszed?
Hát ennyire nem tudtok vigyázni? Legyetek már észen!
Két gyerek mellett semmire nem lesz idõd…

Megszülte a másodikat. Kislány lett, végre kislány, a
tüneményes csitri, Bogi, Boglárka. 

Eltelt két esztendõ, Gabi újra telefonált.
– Apu, nem merek bemenni a munkahelyemre. 
– Mi történt?
– Babát várok, jön a harmadik. A Csongor.
A feleségemmel próbáltuk lélekben erõsíteni. Egy idõ

után újra telefonált: 
– Apu, nem is veszik észre. Azt hiszik, kicsikét

meghíztam.
Amikor nagyon látszott rajta, hogy babát vár, akkor

sem szóltak. Csönd lett körülötte. Talán a tisztelet
csöndje volt, vagy a megbecsülés csöndje?  Közben
könyve jelent meg, munkáját tisztességgel elvégezte,
nyelvet tanul, képzi magát, s a férje is nagyszerû ember,
aki többek között Böjte Csabáról készített szép filmet. 

Igen, talán a tisztelet veszi körül, mert vállalta az elsõt,
a másodikat, a harmadikat, s próbálnak olyan életet
szervezni maguk köré, amibe belefér a templom, az
iskola, a tudomány, a film és a család is. 
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Küzdelmes életük van, mi, nagyszülõk alig tudunk nekik
segíteni, mert õk Kisorosziban laknak, tõlünk távol. 

Anna lányom is erõs egyéniség. Õ szülte meg az elsõ
unokámat, a Mátét. 

Máté már 9 esztendõs. Amikor ott is jött a következõ, akkor
kiderült, hogy nem egy, nem kettõ, hanem egyszerre három
gyermek jön a világra. Akkoriban nálunk laktak, s egy alka-
lommal az akkor 3 esztendõs Máté megfogta a kezemet.

– Papa, gyere, megmutatom a tesókat!
Anna feküdt az ágyban, Máté odahúzott, s rámutatott a dom-

borodó pocakra.
– Látod, Papa, itt vannak a tesók! A tesók!
Meséli Anna, hogy vidám szülés volt. Amikor az orvos kifog-

ta az elsõt, fölmutatta és megkérdezte:
– Anna, ennek mi lesz a neve?
– Kolos.
– Szervusz Kolos –, és adta tovább. Kifogta a másodikat,

fölmutatta:
– Anna, ennek mi lesz a neve?
Anna fölnéz.
– Gergõ.
– Szervusz Gergõ – és adta tovább. Kifogta a harmadikat,

fölmutatta.
Anna fölnéz.
– Benedek.
– Az orvos ránéz a többire, s mondja:
– Kolos, Gergõ, Benedek, megjöttek a gyerekek!
Máté alig várta, hogy feleségemmel és Arnold vejemmel

bevigyük a kórházba, hogy megnézze a tesókat. Izgatott volt,
mondogatta, magyarázta, hogy most végre a tesókat látni
fogja, és odaszorította az arcát az üvegablakhoz, és amikor
hozták az elsõt, szinte ujjongott, mondogatta, szervusz, tesók,
szervusz, tesók. Aztán Kolost elvitték és hozták a következõt.

– Az mi? – kérdezte Máté, de még a homlokát is összerán-
colta.

– A tesó. A testvéred, ez a Gergõ.
– Az a tesók – mutat az elsõ pólyásbaba, a Kolos felé.
– Az is, meg ez is, ez a harmadik is – mutatunk a

következõre, Bendekre.
– Ez is tesók? Ez is?
Nos, Máté unokám így kezdte meg tanulmányait az élet

iskolájában. Nyelvtanból fölfogta a többes szám jelét, néhány
nap múlva már háromig, tudatosan elszámolt, sõt, a versikét
is megtanulta: Kolos, Gergõ, Bendek! Megjöttek gyerekek!

És hogy megnõttek! Máté iskolás, a hármasikrek is nagy-
csoportos óvodások. Ott élnek mellettünk a szomszédban és
áldom a jó sorsunkat, hogy annak idején megvettük az öreg
házat, mert mellette volt terület bõven, így Annáék is
építkeztek. Nagy a kert, elfér a baromfi, van itt pulyka, kacsa,
liba, gyöngytyúk, kakas, tyúk, és sok-sok madár, madáretetõ,
kuvasz kutyák. Egyszóval az élõ kert neveli a gyerekeket.
Anna tanul, még egy esztendõ és jogi diplomája lesz.
Nagyszerû, tehetséges és dolgos férje van, az Arnold. Élmény
velük, a gyerekekkel kirándulni, horgászni.

Köszönöm a Jóistennek, az Öregtemplomnak, annak az
egy mondatnak, hogy ilyen családom van.

Nyolc unoka!
Nagyon kevés idõt tudok velük tölteni, de azt a keveset

kihasználjuk. Ezeket a fél órákat nevezzük papa-óvodának,
papa-iskolának. Ez azt jelenti, hogy nem együtt, hanem külön-
külön, egyenként ülünk az íróasztalomhoz és beszélgetünk,
rajzolunk, tárgyakat és eszközöket vizsgálgatunk. Mindegyik-
nél nagy élmény volt például az, amikor kis tenyerüket a papír-
lapra szorítottam, és ceruzával körberajzoltam. Amikor a kis
kezüket fölemelték, és nézték a tenyerük körvonalát a papír-
lapon, akkor arcukon látható volt a felismerés: ez az én kezem.

Becsülöm a gyermekeimet, hogy családjukkal templomba
járnak rendszeresen, és az is jó érzés, amikor egy-egy vasár-
nap az asztalnál ülünk, néz rám Máté, néz körbe, és már
tudjuk, hogy mi következik:

– Papa! Imádkozzunk! – mondja Máté. Akkor a kicsik is
leteszik a kanalat, és ha még nem is mindig szabályosan, de
dobálják a kezüket ide-oda, s közben figyelik, hogyan is kel-
lene, de az asztali áldás szövegét már pontosan tudják.

Így formál, alakít, nevel bennünket az élõ környezet és
keresztény hitünk, mert ez az életünk erõforrása.

Igen, a hit ereje.
Édesanyám 91 esztendõs. Nehéz sorban éltünk, hét évig

éjszakázott, kezdetben konyhalány volt, aztán mesterszakács
lett. Most Klári húgomnál, szeretõ családja körében él
Dunakeszin. Az elmúlt hónapokban súlyos beteg volt. Nem is
oly régen, egyik napról a másikra válságosra fordult az
állapota, és amikor megláttam, alig ismertem rá. Ahogy
meghallotta a hangomat, a szeme szinte fölfénylett és nézett
rám merõen. Éreztem, hogy belekapaszkodik a szemembe, és
az arcomról akarja leolvasni, hogy õ milyen állapotban van.
Van-e remény?

A fiatal tisztelendõ atya a szentbeszédben szólt a képmu-
tatásról. Vajon képmutatás-e, amikor az arcunkat úgy igazítjuk,
hogy a betegnek reményt adjunk.

Nehéz most megfogalmazni, hogy mit éreztem. Az ember
szinte átlényegül. Elõtte még a reménytelenség, az orvosok
együttérzõ, de tényekre alapozó diagnózisa, amit a látvány
beazonosít, és mégis, amikor Anyuka szemébõl a lélek belém
kapaszkodott, már éreztem, hogy hitet kell adnom, erõt a gyó-
gyuláshoz, és ilyenkor az ember önmaga bizonytalanságát is
képes legyûrni, és szent, igen, szent, az égiektõl megszentelt
meggyõzõdéssel mondja:

– Anyuka, meg fog gyógyulni.
Tegnap voltam Dunakeszin és büszkén mutatta, hogy már 6

lépést meg tud tenni járókeret nélkül.
Azon a nyáron, miután itt az Öregtemplomban mondtam

Gabikának, hogy Te leszel a feleségem, rá három hét múlva,
augusztus 5-én váratlanul meghalt az Édesapám. Rendkívül
tehetséges, tisztességes ember volt. A háború elõtt katona, a
háború után bélistázták, a kommunista rendszer számára
megbízhatatlan lett. A politika sehová nem tudta elrángatni,
csábítani.

Nehéz élete volt. Andrássy út 60, vasmunkás Csepelen,
1956 októbere. Tudtam, hogy regényes az élete, de korai
halála miatt életérõl faggatni nem volt lehetõségem. Történetei
egy részét Lajos bátyámtól tudom, neki köszönhetem.

Édesapa, Édesanya, gyerekek. Ez a család.
A család keresztény érték. A házasságon alapuló család,

ahogy II. János Pál rangsorolta, a tíz keresztény érték közül a
harmadik. A keresztény értékek védelmeznek meg bennünket
a romlástól, a zülléstõl. Nekünk pedig az a dolgunk a világban,
hogy helyzeteket teremtsünk a keresztény értékeknek:
magánéletben, közéletben, családban, kisebb-nagyobb
közösségben, országban, történelmi hazában.

Végezetül pedig megszólítalak,  kedves Öregtemplom.
Fölszentelésed 250. évében köszönöm Neked, hogy 41 évvel
ezelõtt meghallgattad, és ezt követõen megõrizted az én
egyszeri mondatomat: Te leszel a feleségem. 

És immár most benned is úgy visszhangzik, ahogy bennem,
mert az nem lehet véletlen, hogy most megszólalt a templom
harangja. Íme, messze hangzó harangszó lett az én egyszerû
mondatomból.

Lezsák Sándor

Elhangzott Kiskunfélegyházán, 
az Öregtemplomévfordulós ünnepségén, 2011. szeptember 9-én.

Szenteste
Ünnepek ünnepe a karácsony elõtti szenteste. 
Ekkor volt Jézus Krisztus születése.
Reá emlékezünk már kétezer éve.
E napon fényként érkezett a földre, 
Hogy az emberiséget bûneitõl megmentse. 
Ezért a karácsony a szeretet ünnepe.

Az õ emlékére öltöztetjük szívünket fénybe. 
Hogy onnan áradjon szeretetünk
környezetünkre!
Sugarai eljussanak mindazokhoz,
Kik ezáltal lesznek nagyon boldogok!
Csodálatos jelkép az örökzöld fenyõ, 
Mely ilyenkor a szobában tündököl.

Csillog-villog rajta a sok dísz, 
Ragyogva világít a sok gyertya is. 
Csillogó szemmel állja a család körbe,
A karácsony varázsa van mindenki szívében.
Jó lenne, ha ez a melegség, 
mely ilyenkor árad szeretteinkre,
Az év minden napján ilyen erõvel melegítene!

„Szentkarácsony áldott estje
Hoz békét e világra,
Hogy ne legyen a szent éjszakán 
Se elhagyott, se árva..
Szárítson fel minden könnyet 
A Kisjézus mosolya,
Ne mondhassa a szegény se, 
hogy sorsa mostoha.“        Lejegyezte: Hegyi Rozália

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû ígézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben
...És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, 
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben!

„Szál l ja t ok  l e ,  s zá l l ja t ok
Bet l eh emi  Angyalok!
A didergõ  sz eg énynek

Mel eg  ruhát  hozzatok!

Mel eg  ruhát ,  nagykendõ t ,
Vas tag  ta lpú  c ip e l l õ t ,
Tüze l õ fá t ,  Angyalok!

Azt  i s ,  az t  i s  hozzatok!"

„Karácsony készül,  emberek!   
Szépek,  t isz ták legyetek!  

Súro l já tok fö l  le lketek,  
Cs i l logtassátok kedvetek,  
legyetek ú j ra  gyermekek,  

hogy emberek lehessetek! “
Wass Albert


