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Átalakult az életünk
A koronavírus okozta világjárvány
nem várt helyzet és feladatok elé állította nem csak hazánkat, de a nagyobb és
az olyan kisebb közösségeket is, mint
amilyen Lakitelek. Korábban nem gondoltam volna, hogy már rögtön polgármesterségem elején ilyen jellegű kihívásokkal kell majd szembenéznem. De
már most az elején bebizonyosodott:
egy együttműködő, szerethető és biztos
jövővel rendelkező település lakossága
bízott meg azzal a szolgálattal, hogy
az általam vezetett testület irányítsa a
falu hajóját. Lakitelek ugyanis ismét
bizonyított, hiszen a bajban egy emberként fogtunk össze. A település példásan alkalmazkodott a megváltozott
körülményekhez, olajozottan indult be
és működött az újfajta életünk a kényszerűen meghozott, s a mindennapjainkat alapvetően megváltoztató, igencsak
korlátozó szabályok mentén. Örömteli és megnyugtató számomra, hogy
lapzártánkig nem volt településünkön
fertőzött személy. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a lakosság fegyelmezett együttműködéséért, a páratlan
összefogásért, melyet bárhová tekintettem, megtapasztalhattam. Köszönet az
önkormányzat és intézményei dolgozóinak a megváltozott munkarendben
végzett munkájukért, egyetértő alkalmazkodásukért, az önzetlen segítőknek,
az oktatási, nevelési intézmények vezetőinek, dolgozóinak az online térben
végzett oktatási tevékenységéért, az
adakozóknak, a segítőknek támogatásukért, és természetesen hatalmas köszö-

net illeti meg a Lakiteleki Gondozási
Központ és a Laki-Konyha vezetőjét és
minden munkatársát is! Köszönet illeti
a Holt-Tisza part közeli üdülőterületen
élők, ingatlannal rendelkezők megértését, mivel a járvány terjedésének
lassítása céljából –a kormány eseti felhatalmazásai alapján– több alkalommal
elfogadták, hogy Lakitelek lakossága
egészségének megőrzése érdekében azt
az üdülőrészt lezártuk a látogatók előtt.
A járványhelyzet kezelése és az ebből adódó számos, nem várt költség,
forráselvonás sajnos megterhelte önkormányzatunk költségvetését, ezért
a pénzügyi helyzetünket újratervezni
kényszerülünk. Bár a testület ülésére
a hagyományos értelemben véve nem
kerülhetett sor, képviselőtársaimmal
az online térben továbbra is végeztük
a munkát, s minden döntést együtt, az
itt élők érdekeit szem előtt tartva hoz-

tunk meg. A szigorítások enyhítésével
gőzerővel megkezdtük a turisztikai szezonra való felkészülést is, hogy amint
kigyullad a zöld lámpa, minél több embert csábíthassunk szeretett falunkba és
a mesés szépségű Tőserdőbe.
Bármilyen nehéz is, de tisztelettel
kérek mindenkit, hogy továbbra is tartsuk be az előírt és reményeim szerint
fokozatosan enyhülő szabályokat, s
akkor joggal remélhetjük, hogy hamarosan egy új és szabadabb világra virradunk.
Büszke vagyok Lakitelek lakosságának együttműködésére, a közösségünkre, köszönöm az összefogásukat,
elmondhatom, hogy örömmel szolgálom ezt a települést, melyben ilyen összetartó, együtt gondolkodni és cselekedni képes emberek élnek.
Madari Róbert
polgármester
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Világjárvány idején

Mi minden történt Lakiteleken a járvány hatására?
A kormány által meghozott, szigorító intézkedések alól természetesen Lakitelek sem vonhatta ki magát,
melyek a koronavírus okozta járvány
terjedésének lassítását és az esetleges fertőzések létrejöttének elkerülését szolgálták. Így számos országos
előírást és persze helyi rendelkezést,
megelőző intézkedést vezetettünk be
településünkön. Célunk az volt, hogy
a koronavírus kapcsán kialakult veszélyhelyzetben a lehető legtöbbet
megtegyük helyben a lakosság egészségének megőrzése és a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
• Március 16-tól – az országos eljárást követve - kissé megállítottuk
az életet Lakiteleken: lezártuk az
Eötvös Lóránd Általános Iskolát, a
Községi Könyvtárat és a Lakiteleki
Közösségi Teret, a Gondozási Központban pedig március 8-tól kezdődően látogatási tilalmat rendeltünk
el. A polgármesteri hivatalban megszüntettük a személyes ügyintézést,
ügyfeleket kizárólag halaszthatatlan,
személyes jelenlétet igénylő esetben
fogadtunk, az ügyintézés elektronikus vagy telefonos úton történt.
Március 18-tól lezártuk a játszótereket, a szabadtéri kondiparkot, majd
a focipálya látogatása is tiltottá vált.
Bezárta kapuit a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde, valamint a helyi piac
is.

• Az országosan
elrendelt kijárási korlátozások
bevezetésével
párhuzamosan
március 27-től
kezdődően Lakiteleken is életbe
léptettük a kijárási korlátozást,
mely
tovább
szűkítette a mindennapok lehetőségeit. A lakóhelyünket csak
alapos indokkal
lehetett elhagyni és településünkön
is kötelező lett az idősávos bevásárlás. Április 9-én tájékoztatót tartottunk a polgármesteri hivatalban a
lakiteleki járványügyi helyzetről az
intézmények vezetői részére, melyet aztán a weboldalunkon nyilvánossá tettünk. A helyzetre való
tekintettel kiadtuk az Otthonunk
Lakitelek újság rendkívüli, tájékoztató számát a lakosság számára
a meghozott intézkedésekről, mely
minden fontos, helyi tudnivalót és
hasznos tanácsokat tartalmazott.
• Április 18-től kezdődően hétvégékre
lezártuk a lakiteleki Holt-Tisza parthoz közeli üdülőterületet, valamint
korlátoztuk az oda belépők körét. Ez
nem vonatkozott a helyi lakosokra,
illetve azokra,
akiknek ingatlana van Lakitelek, Tőserdő
területén és ezt
belépéskor igazolni is tudta.
• A kijárási korlátozást május
4-től
visszavontunk, így a
higiéniai szabályok
betartásával ugyan,
de
némiképp
újraindulhatott

az élet Lakiteleken. Bár az intézmények továbbra sem látogathatóak, az
óvoda és a bölcsőde ettől a naptól
kezdve ügyelet biztosít a családoknak, a Holt-Tisza partra betérhetnek
a látogatók és a játszótereket is ismét
birtokba vehették a gyermekek.
Ingyen maszk a 65 év felettieknek
Önkormányzatunk a járvány kitörésekor felismerte, hogy segítséget kell nyújtania Lakitelek idősebb
lakosai számára egészségük védelmében, ezért elindított egy kezdeményezést: minden 65 év feletti
lakosnak ingyen, mosható maszkot
biztosítani. A nemes ügy érdekében
a település egy emberként és példaértékűen fogott össze. Az önkormányzat megvásárolta a szükséges
alapanyagokat, a könyvtár dolgozói
megszervezték az eseményt, majd az
önkéntesek megvarrták az összesen
1000 maszkot, melyek néhány nap
alatt eljutottak az illetékeshez. Ügyes
kezű varróink a könyvtár dolgozói, a
dadusok és gondozók, a kézimunka
szakkör tagjai, a közösségi tér dolgozói és civil önkéntesek közül kerültek ki. A maszkok kiszállításban
Madari Róbert polgármester, Fehér
István alpolgármester, a képviselő
testület tagjai, a tanyagondnokok
és a lakiteleki fiatalok segítettek,
akiknek külön köszönet, hogy időt
szántak arra, hogy a kezdeményezés
sikeres legyen.
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Segítség a rászorulóknak
A segítségadás egy ilyen vészhelyzetben különösen fontos, melynek önkormányzatunk is megteremtette a feltételeit. Létrehoztunk egy
kifejezetten e célt szolgáló e-mail
címet, a segitseg@lakitelek.hu-t,
valamint két telefonszámot is megadtunk, melyeken keresztül jelezni
lehetett, ha valaki támogatásra szorult vagy épp segíteni tudott. Ezentúl eddig összesen 30 darab, tartós
élelmiszert tartalmazó segélycsomagot juttatunk el a rászorulóknak,
mely lehetőség folyamatos, a járványhelyzet végéig fennáll. Ezekre
az anyagi hátteret három forrásból
biztosítottuk: egyrészt az önkormányzat különített el erre forrást,
másrészt az önkéntesek által megvarrt maszkokból befolyt összegből (100.000 Ft-ból), harmadrészt
pedig az anonim felajánlásokból
vásároltuk meg, illetve biztosítottuk az élelmiszereket. A település
négy élelmiszer boltjában ideiglenes gyűjtőpontokat hoztunk létre,
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ahol bárki elhelyezhetett élelmiszert. Ezúton is nagyon köszönjük
azoknak, akik névtelenül is, de hozzájárultak ehhez a jótékony kezdeményezéshez, örömet okozva ezzel
a rászorulóknak!
A segítségnyújtó felhívásunkra a legnagyobb meglepetésünkre
a várnál is több jószándékú ember
jelentkezett, a felsőoktatásban tanuló fiataloktól kezdve a felnőtt lakosokig. A segítők május elejéig 16
idős, rászoruló lakosnak intézték el
rendszeresen az ügyes bajos dolgait:
bevásároltak nekik, felíratták és kiváltották a gyógyszereiket, postára
mentek, elvégezték a kerti munkát.
A segítségnyújtásban együttműködtünk a Gondozási Központtal is, ha
az intézményhez egy-egy alkalommal annyi kérés érkezett, melyet ők
már nem győztek, az önkormányzat
felhívására jelentkező, anonim segítőink ott is helyt álltak. Minden
önkéntesnek ezúton köszönönjük a
sok segítséget, beleértve a lakiteleki fiatalokat (LIKE-osokat) is, akik
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időt, energiát nem kímélve együtt
eveztek velünk a hajóban.
Intézkedések a Lakiteleki Gondozási Központban
A veszélyhelyzet kialakulásával
az intézmény feladatai és terhei jelentősen megnövekedtek, ezért igyekeztünk a vállukról terhet levenni. Az
idős gondozottak és a központ munkatársainak egészsége védelmében 115
db, civil segítők által varrt, mosható
maszkot adtunk át. Egy felajánlásnak
köszönhetően egy ózonos levegőtisztító is segít a megelőzésben, mellyel
a gondozási központ belső tereit lehet
fertőtleníteni. Egy kormányzati szinten elrendelt, országos akciósorozat
részeként a honvédség április 26-án
fertőtlenítette az intézmény külső és
belső tereit. A hidegburkolatokat hipó
oldattal, míg az egyéb felületeket alkoholos fertőtlenítőszerrel kezelték le
a honvédség szakemberei. Az otthon
munkatársainak gondos munkája révén a bentlakó idősek megrázkódtatás
nélkül térhettek vissza a biztonságos,
fertőtlenített szobáikba.

Segíteni – a legnehezebb időkben is
A Lakiteleki Gondozási Központban hetek óta nehezített körülmények között zajlik a sokrétű, áldozatos munka. A pandémiás helyzet
okozta nehézségekből azonban az
intézmény élén álló, elhivatott vezetőnek és munkatársainak köszönhetően az ellátottak a lehető legkevesebbet éreznek meg. Gálné Csomós
Mária intézményvezetőt kérdeztük
az elmúlt időszak tapasztalatairól.
- Mely területeken okozta a legnagyobb gondot a márciusban kialakult vírushelyzet?
- Az életünk március 8-a óta több
területen felborult, s vált emiatt nehézzé. Számos problémát kellett
megoldanunk, és nem várt feladatok hárultak ránk. A megváltozott
keretrendszert nem csak nekünk, de
a gondozottjainknak is meg kellett
érteni és el kellett fogadni. A bentlakásos részlegben élőknek a rokonok
látogatásának elmaradása volt a leg-

nehezebb, hiszen hiányoznak nekik a
családtagjaik, és egyhangúvá váltak
a mindennapjaik. Kizárólag telefonon tudnak a szeretteikkel érintkezni, melyre - a saját mobiltelefonjaikon túl - egy külön vezetékes, de
hordozható telefon is a rendelkezésre áll. A mindennapok során be kell
tartatnunk velük a szükséges távolságot, ami a gondozás, ápolás során
szinte lehetetlen, a lehető legkisebb
fertőzésveszély érdekében minden dolgozó az intézményen belül
maszkban és kesztyűben dolgozik.
A közösségi foglakozások megtartása ugyancsak nem egyszerű feladat,
hiszen így minden közös elfoglaltságukat, a kedvenc kártyázást is, csak
egymástól távol, egyszerre csak hárman, maszkban és kesztyűben művelhetik. Ami még gondot okozott
és okoz a mai napig: a védőeszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése.
Egyrészt nehézkes a folyamat, még

mindig számos kapható termék nem
felel meg az előírásoknak, és az árak
is az egekbe szöktek. Szerencsére
volt valamennyi raktárkészletünk, és
nagy segítség jelentettek a civil segítők által készített, mosható textil
maszkok is.
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- Az egyéb szolgáltatások is megsínylették a helyzetet?
- Sajnos igen, de mind közül a
nappali ellátás szenvedett legnagyobb csorbát. Ellátottjaink eddig
minden nap 7-15 óráig itt voltak
nálunk az intézetben, ezt most nem
tudják megtenni. Őket jelenleg a
nappali ellátásban dolgozó gondozónő segítségével a tanyagondnokaink
látják el, tartják velük a kapcsolatot,
segítenek nekik amiben csak tudnak
(gyógyszeríratás és kiváltás, bevásárlás), de sajnos a napi felügyeletüket most nem tudjuk biztosítani. A
helyben történő szociális ebéd kiosztása is szünetel, az ételt mindenkinek
házhoz szállítjuk, ez a feladat ugyancsak a két tanyagondnokunkra hárul.
A házi segítségnyújtó kolléganőknek
is nagyon sok a munkája a bevezetett
vásárlási időkorlát és a fertőzés veszélye miatt is.
- Az intézmény dolgozói hogyan
veszik az akadályokat?
- Nagyon büszke vagyok rájuk,
hiszen kivétel nélkül mindenki az
első perctől kezdve maximálisan
helytáll. Ezúton is szeretném meg-

köszönni a munkatársaimnak a hetek
óta nyújtott kitartó munkájukat. Becsületesen, vállvetve dolgoznak, szó
nélkül vállalják a plusz terheket. És
köszönöm a gondozottjaink családtagjainak is a megértést és együttműködést.
- Honnan ez az Önből áradó odaadás és fáradhatatlanság?
- Mindig is energikus voltam, és
szeretek emberek között, emberekkel
dolgozni. Vonzanak a segítő szakmák,
egészségügyi végzettségem van, ápolói diplomával rendelkezem. Dolgoztam már ápolóként az intézményben
10 évig, ezután 15 évig voltam ápoló
a kecskeméti börtönben az anya-gyerek részlegen. Szeretek segíteni, ha
valakinek meg tudom oldani a gondját, s ezzel őt elégedetté és boldoggá tehetem, az jó érzéssel és további
energiával tölt fel.
- Mi a szépsége az Önök munkájának? Nem lehangoló, hogy időrőlidőre búcsúzni kell a szívükbe zárt
emberektől?
- Mi ezt, akik ebben benne dolgozunk, egészen más szemszögből
látjuk. Azt szeretnénk - és ez az ars

poeticánk is egyben -, hogy ezeknek
az embereknek az itt és velünk töltött
ideje az utolsó pillanatig szép legyen
és tartalmas, s megadhassuk nekik
azt, hogy aztán méltósággal búcsúzzanak el az életüktől, hiszen az elmúlás az élet része.
- Milyen érzésekkel várják a szigorítások teljes feloldását?
- Nagyon szeretnénk, ha már vége
lenne ennek a helyzetnek. Mindannyian, én és a kollégáim is kimerültek vagyunk, de úgy érezzük, egyelőre nem adhatjuk meg magunkat a
fáradtságnak. Kitartunk, mert úgy
gondoljuk, inkább most tartson kicsit tovább és bírjuk ki, mint hogy
néhány hónap múlva az egészet elölről kelljen kezdenünk.
- Mi lesz az első, amit tenni fog,
ha majd szusszanásnyi szabadidőhöz
jut?
- A két lányommal, akik közül az
egyiket 3 hónapja nem láttam, szeretnék színházba elmenni. Imádjuk
a színházat, feltölt és kikapcsol bennünket. És végre együtt lehetünk felszabadultan, boldogan!
Várkonyi Éva

Felüdülés a léleknek
Fehér István alpolgármester ötlete mentén felhívást intéztünk a településen élők felé: mese vagy vers
felolvasására invitáltunk minden
vállalkozó kedvű lakost. A kulturális
kezdeményezés értő és lelkes fülekre talált, hiszen fokozatosan egyre
többen jelentkeztek, s mára elértük,
hogy több, mint három héten át minden napra jutott egy felolvasás, amikor verset, mesét, videót vagy épp
zenés összeállítást tekinthettek és
hallgathattak meg a könyvtár facebook oldalának látogatói. Köszönjük
a könyvtár dolgozóinak a sok-sok áldozatos munkát!

Tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó: 5 500 000
Összesen: 24 500 000
További bevétel kiesés várható az
iparűzési adóval kapcsolatos szabályok módosítása miatt. A május 31-i
bevallási határidő kitolódott szeptember 30-ra, ami következtében a
bevételek később
folynak be, s valószínűleg a december 20-i feltöltési
kötelezettséggel
rendelkező adózók sem fognak
fizetni.
A veszélyhelyzet miatt nem tervezett kiadások:
A szociálisan
rászorulóknak
tartós élelmiszer
csomagok össze-

állítása, önkormányzatnál és az intézményeknél
fertőtlenítőszerek,
gumikesztyű, védőmaszkok beszerzése, szóróanyag készítése a lakosság tájékoztatására. Az eddig ténylegesen felmerült és a még várható
kiadások összege közel 2.500.000.Ft.

Tájékoztatás az önkormányzat
jelenlegi anyagi helyzetéről
Veszélyhelyzet miatti elvonások:
Gépjárműadó tervezett éves összege:
19 000 000
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A képviselőket kérdeztük
Meglátása szerint milyen
változásokat hoz az életünkbe
a járványhelyzet?
Madari Róbert polgármester
A látszólag egyszerű kérdésre
nagyon sok válasz adható, hiszen
az eddig megszokott életünket a
koronavírus nagyon sok vonatkozásban változtatta meg egyik
napról a másikra. Ad hoc kellett
az oktatást az online térbe átirányítani, az önkormányzati ügyintézést úgy alakítani, hogy ne
kelljen személyesen találkozni
az ügyfélnek és az ügyintézőnek.
A háziorvosi ellátás megszokott
rutinja is teljesen új rend szerint
zajlik lassan két hónapja. Nagymértékben lecsökkent az emberek közötti találkozások száma,
családtagok, szülők, nagyszülők
voltak kénytelenek elfogadni azt
a tényt, hogy azzal segítenek szeretteiken, ha otthon maradnak.
Kénytelenek voltunk a Lakiteleken élők biztonsága érdekében az
üdülőterület bizonyos részeinek
lezárásáról intézkedni. Meg kellett szoknunk, hogy mikor, milyen óvórendszabályok betartása
mellett mehetünk boltba, piacra,
gyógyszertárba, hivatalba, sportolni, sétálni, illetve nem mehetünk moziba, színházba, koncertre, sportrendezvényre. Mindezek
ismeretében mondhatom, hogy
Lakitelek lakossága jól vizsgázott, e sorok fogalmazásakor még
nincs koronavírus-fertőzött a településünkön, működik a falu,
élünk és élni tudunk az új helyzettel. Ismét életre keltek önkéntes segítő kezdeményezések, érkeztek felajánlások, működik az
összefogás otthonunkban.
Azt még nem tudjuk, hogy

meddig tart ez a helyzet, de az
biztosan tudható, hogy már soha
nem fogjuk visszakapni előző
életünket. Nyomot hagy a mindennapjainkban ez a kényszerű
változás. Lelassult az életünk,
sokkal többet tudunk magunkkal,
családtagjainkkal, barátainkkal
foglalkozni, még ha csak az internet segítségével vagy telefonon.
is Ez jó! Olyan új megoldásokat
kellett „élesben” kipróbálni a
hétköznapok során, melyek a jövőben akár teljesen megszokottá
válhatnak, egyszerűsítve, segítve
az életünket. Ez lehet, hogy jó!
Viszont egy „óriási felkiáltójelet
is kaptunk”, miszerint vannak
olyan körülmények, melyek az
egész világot képesek megbénítani rövid idő alatt, melyre keveseknek van ráhatása, de akár sokak életébe kerülhet. Ez biztosan
nem jó! Az eredeti kérdésre a válaszom a jelenlegi helyzet alapján az, hogy a jövőben éljük úgy
a mindennapjainkat, hogy ilyen
helyzetekben is emberek tudjunk
maradni, tudjuk szeretni családtagjainkat, ne feledkezzünk meg
a barátainkról, segítsünk az arra
rászorulóknak, figyeljünk egymásra. Jó egészséget kívánok
mindenkinek!
Fehér István alpolgármester
Nehéz pontosan előre látni,
milyen jövővel állunk szemben,
csupán valószínűsíteni lehet. Ha
az emberi tényezőket nézem, tapasztalható - remélem ebből marad is valami -, hogy nagyobb
az odafigyelés, a segítőkészség
egymás iránt, példaértékű az
összefogás. Ebből a helyzetből
Lakitelek lakóközössége kiválóan kihozta azt a maximumot,

amelyet csak lehet. Azt hiszem,
mindenki megállt és végig gondolta, milyen erkölcsi és emberi
értékek fontosak most. Az emberi elme énvédő mechanizmusa a
túlélés érdekében képes törölni
a rossz élményeket, ez így rendben is van. Egy ilyen világméretű
megtorpanás után bízom abban,
hogy tudni fogjuk, mi szükséges
és mi nem az élethez: az alapvető
higiénés szabályokat továbbra is
betartjuk, és megmarad a közösség összetartó ereje. A munkavégzés frontján azonban biztosan
nagy változások születnek. Ma
már látjuk, hogy ebben a helyzetben az otthonról végzett munka
jelentősége felértékelődött. Azt
is mondhatjuk, ez az otthonról tanulás (távoktatás) és a home office kényszerű világpremierje volt.
Ahol eddig kételkedve fogadták
a hasznosságát és bevezetését,
most azok is elismerik. Ez még
nagyobb lendületet fog adni az
elektrotechnika fejlesztésének,
a vállalkozások, multinacionális cégek pedig fokozottabban
fognak élni az otthonról végzett
munka módszerével, hiszen sokkal gazdaságosabb.
Hegedűs-Boros Rebeka
A jelenlegi helyzet nagymértékben fogja befolyásolni
a jövőnket. Ahhoz, hogy a vállalkozások életben maradjanak,
különböző új, kreatív tevékenységeket, megoldásokat kell bevezetniük. Ilyen például a jelentős
számban megnövekedett házhozszállítás, az online ügyintézés
stb. Véleményem szerint az innovatív megoldások közül többeket
fogunk a veszélyhelyzet után is
alkalmazni.
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Mint édesanya bízom abban,
hogy a „home office” a járvány
után is jelentősebb szerepet kap
a munka világában. Nagyobb rugalmasságra készteti a munkáltatókat, ami a GYED-ről GYES-ről
munkába visszatérő édesanyák
számára nagy segítséget jelenthet. Bízom abban, hogy ez a járványhelyzet megtanítja értékelni
mindazt, amink van: az egészségünket, a családunkat, a társas
kapcsolatainkat és még sorolhatnám. Emellett nagyobb hangsúlyt
kap a magyar, jó minőségű, akár
helyi, kistermelői termék, továbbá a belföldi turizmus.

vendéglátósnak nehéz lesz pozitív
eredménnyel zárni az évet. Mint
sokan tudják, áprilisban, a vírushelyzet kellős közepén jött világra első gyermekem. Születése
után meg sem látogathattam, ami
nagy kihívás volt számomra. A
hazajövetelük után is nagy óvatosággal kellett élnünk. Elmaradtak
az ilyenkor szokásos ünneplések,
látogatások. Otthon is betartottunk minden szükséges óvintézkedést, de így is félve jártam a
falut. Nagyon remélem, hogy ez a
helyzet nyár végére szerencsésen
rendeződik, és minden visszatér a
régi kerékvágásba.

Szűcs Pál
A munkám során a koronavírus több nehézséget is okozott. A
vírus megjelenése miatt mindenki
feszültebb volt, amit a boltjaimban is megéreztünk. A dolgozóimtól sokkal több türelmet, megértést, kitartást igényelt a kialakult
helyzet. Éppen ezért mindent
megtettünk a munkatársak és a
vásárlók egészségének megóvása
érdekében. A jó idő megjelenésével a lakiteleki fiatalok és a törzsvendégek napi szinten érdeklődtek
az Ancsa büfé várható nyitásáról.
Így, amikor a kormány enyhített
a szigorú korlátozásokon, megkezdtük az előkészületeket, jelenleg a szükséges óvintézkedések
betartása mellett teljes kapacitással működünk. Én szerencsésnek
mondhatom magam, mert minden
munkatársamat megtarthattam és
dolgozhatunk.
Általánosságban elmondható,
hogy a koronavírus a vendéglátószektort nagyon megviselte.
Véleményem szerint sokkal nagyobb kihatással kell az egész
ágazatnak megküzdenie majd,
mint amire eddig gondoltunk. Sok

Tasiné Novák Marcsi
Nem szeretném a negatív hatásokat hangsúlyozni. Számos pozitív változás is történhet. Kicsit
már jobban figyelünk a higiéniára,
felelősebbek vagyunk akkor is, ha
társaságba megyünk. Sokan most
először használták ki az internet
adta lehetőséget kapcsolattartásra,
vásárlásra, ügyeik intézésére. Jobban figyelünk egymásra, és megtanuljuk elfogadni, ha valaki tőlünk
eltérően kezel egy-egy helyzetet.
Talán kicsit türelmesebbek leszünk a mindennapokban, hiszen
most megtapasztaltuk, hogy nem
dől össze a világ, ha nem sikerül
azonnal véghez vinni a terveinket.
Számomra az egyik legfontosabb
tanulság, hogy több értékes időt
kellene tölteni a szeretteinkkel,
barátainkkal, hogy társaságukban
feltöltődjünk, így egy ilyen nehéz
helyzetet is könnyebben kezelhetünk.
Tóthné Balla Mária
Én csak reménykedni tudok
abban, hogy a koronavírus miatt
kialakult helyzet következményei
elgondolkodtatják az embereket
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(emberiséget). Most rádöbbenhettünk arra, hogy nem élhetünk
vissza büntetlenül a természetadta
lehetőségekkel. Szeretnék hinni
benne, hogy nem felejtjük el ezeket a hónapokat, és tanulunk belőlük. Amikor pedig visszaállhat
minden az egészséges és kockázatmentesnek gondolt életviszonyokhoz, akkor is ezek a tapasztalatok vezérlik majd tetteinket,
s úgy viszonyulunk szűkebb és
tágabb környezetünkhöz, hogy
elkerüljenek bennünket az efféle
katasztrófák. Én ilyen változásban
bízom és ebben reménykedem.
Vass Anikó
A koronavírus-járvány lelassította, elcsendesítette a világot. Én
ezt kevésbé a veszteség, inkább
a lehetőség oldaláról igyekszem
látni. Lehetőségként a változásra,
arra, hogy a fogyasztás tudatmódosító hatásából kiszakadjunk, a
környezetrombolásból visszalépjünk, felértékelődjenek az emberi
kapcsolatok, a család. Az emberek befelé fordulhatnak, ha tetszik, megtérhetnek. Végre nem
a szórakoztatóipar lát el minket
tevékenységekkel, hanem újra
felfedezhetjük, hogyan töltsük az
időt otthon, egymással. Felértékelődhet a tanulás sokszínű, egyéni
folyamata, ami az oktatásba új
szemléletet hozhat. Ugyanakkor
a technika okos felhasználására is tanít. Jobban megbecsüljük azokat a szakmákat, amiket
nem anyagi megfontolásból választanak. Felértékelődik a hagyományos, vidéki életforma,
a természettel való szorosabb
együttműködés. Bár itt helyben
is súlyosak lehetnek a pillanatnyi
veszteségek, bízom benne, hogy
hosszútávon hasznos szemléletváltást hoz ez az időszak.
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Hírek az óvodából és a bölcsődéből
Óvodáink és bölcsődénk csoportszobái elcsendesedtek, az öltözők, az udvarok üresek, vidám gyerekzsivaj nélküliek.
A koronavírus-járvány új helyzetet
teremtett a mi intézményeinkben is: intézményeink március 19-től bezártak.
A bölcsődében és az óvodákban megtörtént a nyári bezárásra tervezett nagytakarítás, fertőtlenítés. Mindemellett a
benti és kinti játékok kiselejtezése, az
irattár rendbetétele, az elmaradt dokumentációk pótlása, javítása, az elszakadt
mesekönyvek ragasztása is megvalósult.
Mindaz, amire kevesebb idő jut a rohanó
világ hétköznapjain. Előre hoztuk a nyári karbantartási munkálatokat is, így kifestettük a bölcsőde étkezőjét és nevelői
szobáját, az új óvoda előterét, földszinti
folyosóját és a tornatermet. Sor került a
kertek rendezésére, a babaházak csinosítására, a gyógynövénykertek kialakítására, folyamatosan zajlik az udvari játékok
csiszolása, festése. Mivel a karbantartónkat baleset érte, nagyobb feladat hárul a
dajkákra és a nyugdíjból visszatért kolléganőre, Bohács Jenőnére, aki szívesen
vállalta intézményeinkben a fűnyírást,
virágok ültetését és a locsolást. A nevelést segítő dolgozóinknak köszönhetően
gyönyörűen rendezettek a hatalmas udvarrészek.
Az intézményi munkák mellett óvodai
és bölcsődei dolgozóink segítettek a helyi
újság széthordásában, részt vállaltak a veszélyhelyzetben szükséges maszkok varrásában, valamint jelenleg is segítik a Gondozási Központ által koordinált bevásárlást,
gyógyszerek kiváltását az idős embereknek
és a Laki-konyhánál történő étkezéssel kapcsolatos adminisztrációt. 5 dolgozónk átirányítottuk, akik nem a munkakörükbe tartozó feladatot láttak és látnak el.
Április 20-án lebonyolításra került a
bölcsődei, majd 21-én az óvodai beiratkozás, természetesen online formában. A
szülőket írásban értesítjük a gyermekük
felvételéről.
Jelenleg folyik intézményünkben az
én vezetői önértékelésem, hiszen a hatályos EMMI rendelet alapján, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szerint nem csak a
pedagógusoknak, hanem az intézményvezetőknek is önértékelésen kell átesniük a vezetői megbízásuk második és negyedik évében, a vonatkozó intézményi
elvárásrendnek megfelelően. Így a Belső

Önértékelési Csoportunk megkezdte a
dokumentumok elemzését.
Az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők az online térben végzik a
pedagógiai munkát. A különleges jogrend idején is tovább kell működtetni a
köznevelési rendszert, alkalmazkodva a
pedagógusoknak a váratlanul kialakult
szituációhoz.
A világjárvány miatt kialakult helyzetben közös a felelősségünk abban,
hogy a családi nevelést a szokásostól
eltérő formában és tartalommal segítsék
az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők oly módon, hogy a gyermekek
számára mindez a lehető legkevesebb
nehézséget jelentse, tevékeny és élményekkel teli legyen. Az óvodapedagógusok a Pedagógiai Programra, míg a
bölcsődei kisgyermeknevelők a Szakmai
Programra alapozva készülnek gyermeki tevékenységre ösztönző, motiváló
kisfilmekkel, videófelvételekkel. Zárt
facebook csoportokban adnak ötleteket,
letölthető meséket, zeneanyagot, játékos
feladatokat, gondolkodást, és kitartást
fejlesztő kis feladatlapokat a gyermekeknek, természetesen a szülők bevonásával. Az óvónők próbálnak olyan linkeket is segítségképpen megjelölni, illetve
játékos feladatokat összeállítani, amellyel támogathatják az iskolába készülő
gyermekek fejlődését az otthoni körülmények között.
Próbálunk úrrá lenni a helyzeten, és a
képességeink legjavát adva, bizonytalan
ideig home office-ban a szülők és gyermekeik segítségére lenni. Igyekszünk segíteni
az otthoni heti- és napirend kialakítását.
Tudjuk, nem könnyű feladat ez, hiszen a
szülőkre hárul most a nagyobb munka, a
mienk pedig a segítő szerep. Az a feladatunk, hogy a pedagógiai tudásunkkal támogassuk mindezt, a megváltozott körülmények között is folytassuk a nevelő munkát
– online segítségnyújtás formájában.
Soha ilyen mértékben még nem voltunk egymásra utalva. Büszkék vagyunk
a szülőkre és a gyermekeikre, akik kitartóan, következetesen próbálják a kapott
feladatokat megoldani, főleg az iskolába készülő nagyokkal. De a kisebbek is
aktívan vesznek részt a tevékenységek
megvalósításában.
A munkahelyek folyamatos megnyitásával, a szülők munkahelyre
történő berendelésével a fenntartóval

történő egyeztetés után május 4-én
megindult a gyermekfelügyelet. Természetesen a veszélyhelyzetre előírt szigorú szabályok betartásával.
Reméljük mihamarabb túljutunk ezen
a nehéz időszakon, és újra személyesen,
egészségben találkozhatunk.
Addig is kívánok a családoknak minden jót, türelmet, kitartást, boldog együtt
töltött perceket és jó egészséget!
Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető
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Hírek az iskolából
Az első osztályosok 2020-21. tanévre történő beiratkozása idén új szabályok
szerint történik. Iskolánk honlapján és
közösségi oldalán, valamint a lakitelek.
hu oldalon is olvasható az ezzel kapcsolatos tájékoztatás. Ennek lényege, hogy
a körzetes, tehát a lakiteleki és a tiszaugi családoknak interneten, postai úton és
személyesen is lehetőségük van jelezni,
hogy az Eötvös Iskolába szeretnék íratni
gyermekeiket. Már kitettük az emeletes
iskola Kiss János utcai gazdasági bejáratához a folyosóra azokat az adatlapokat,
amelyeket azoknak kell kitölteni, akik a
jelentkezést postai úton, vagy személyesen szeretnék megtenni. Az adatlapok
Tiszaugon a polgármesteri hivatalban is
megtalálhatók. A kitöltés után postai úton
a 6065 Lakitelek Kiss János u. 1. címre
kell feladni a leveleket, de bedobhatják azokat egyenesen postaládánkba is.
A beiratkozás április 28-tól május 15-ig
lehetséges. Ha valaki személyesen szeretne bejönni az ügyintézésre, kérem, hogy
kérjen időpontot a 76-449-077-es, vagy a
70-931-7880-as számon! Minden kérdésre szívesen válaszolunk ugyanezeken az
elérhetőségeken.
A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
Kuratóriuma tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik adójuk 1 %ával az elmúlt esztendőkben az Alapítvány munkáját segítették. A befolyt
összeget a gyermekek jutalmazására,
iskolai programok rendezésére fordítottuk. Kérjük Önöket, hogy ebben az
esztendőben is támogassanak bennünket! Adószámunk: 18346644-1-03.
Az elmúlt napokban kezdték postázni a középiskolák a felvételi értesítéséket. Nyolcadikosaink osztályfőnökei
szerint nagy az izgalom és a várakozás
a gyermekek között. Két búcsúzó osztályunk van idén, az új tanévben helyükre három első osztály érkezik. Összesen kb. 20-25 diákkal lesz magasabb
a létszám, mint idén.
Immár hetedik hete tart a digitális oktatás. A családok közül nagyon sokan időt
és fáradságot nem kímélve segítenek a
gyermekeknek a digitális tartalmak letöltésében, a tartalomszolgáltatókhoz való
csatlakozásban, a házi feladatok elkészítésében, sőt, a feladott leckék, versek kikérdezésében is. Nagyon szépen köszönjük a közös munkát!
Rendszergazdánk, Molnár Gábor
kezdeményezésére magánszemélyek és
vállalkozások fogtak össze, hogy szá-

mítógéppel nem rendelkező családok
gyermekei számára is elérhető legyen a
digitális oktatás. A múlt héten már a tizenkettedik számítógépcsomagot tudta
elvinni Gábor a rászorulók számára, s ha
szükséges, újabb gépeket is be tud szerezni segítők jóvoltából. Iskolánk közösségi
oldalán képes beszámolókat láthatnak az
eszközök átadásáról. Isten fizesse meg a
támogatók jóságát!
A számítógépes oktatásról a gyermekek folyamatosan küldenek visszajelzéseket számunkra. Ebből szeretnék egy csokorra valót átadni olvasóinknak:
„Én úgy gondolom, hogy rövid távon
sokkal jobb a digitális oktatás, viszont
hosszabb ideig nem bírnám ki, hogy ne
lássam az osztálytársaimat. Bármilyen jó
nyolckor kelni, várom, hogy újra az iskola kapujában álljak.”
„Hátrány, hogy a munkákat elmagyarázás nélkül aligha értjük meg. Nagyon
alaposan át kell olvasnunk, hogy sikerüljön, ha új anyagot veszünk. A dolgozatok,
témazárók, tesztek sem túl egyszerűek,
még ha internettel csalunk is...”
„Nagyon unatkozom, egy nap minimum háromszor takarítok, pedig aki ismer, tudja, hogy nem erről vagyok híres.
Tudok magammal is foglalkozni, több
időm van apróbb dolgokra is.”
„Nagyon szeretnék már iskolába menni. Akikkel beszéltem erről, nagyrészt ők
is így gondolják.”
„Én jobban szeretem a hagyományos
oktatást. Remélem gyorsan vége lesz ennek a rossz időszaknak és minden olyan
lesz, mint pár hete!”
#Koronapló
1. hét: Szinte észrevehetetlen a változás. Kicsit olyan, mintha egy előrehozott tavaszi szünet lenne. (Természetesen
már ekkor nagyobb volt a probléma, mint
ahogy mi azt - az én és a nálam fiatalabb
korosztályok - gondoltuk). Már egy kicsit
elkezdtünk azon elmélkedni, hogy „mi
van ha, tényleg nagy a baj?”, és olyanok
is elérték tudatunkat, hogy „lehet, tényleg
van valami, hisz a múlt héten még arról
volt szó, hogy nem zárnak be semmit,
most meg már itthon vagyunk ki tudja
meddig.” A szupermarketekben vásárló
emberek aránya az egekbe ugrott, ezáltal
a polcok pillanatok alatt ürültek ki.
2. hét: A „tanulás” elindult. Bár ekkor
még nem lehetett azt tanulásnak nevezni.
Feladatok jöttek-mentek, de mi még mindig csak úgy vagyunk itthon. Kezd elfajulni a helyzet, már több mint százan let-

tek fertőzöttek, és többen is elhunytak. Ez
mind 1 hét alatt zajlott le. Egyre nagyobb
lett a veszélye annak, hogy valaki elkapja.
Nagyszülők, idősek nem mehetnek utcára, csak ha valami nagyon fontos dolgot
kell elintézni. Ugyanez a 20 év alattiakkal
is. Az egész országra kiterjedő üzletláncok kezdik elveszíteni az irányítást a vásárlók felett.
3. hét: Egyre több a feladat, de többre
ennél nem lehet számítani. Kezd megszokhatóvá válni az otthoni tanulás. Mostanra jött elő az emberekben az „Úristen
annyira unatkozom, hogy az nem lehet
igaz” érzés. Egyre többen csatlakoztak
ezáltal a közösségi felületekhez és egyre többen rendelnek interneten keresztül,
érintkezésmentesen.
4. hét: Átléptünk áprilisba. A ballagások, bankettek, illetve általános iskolás
szóbeli és írásbeli vizsgák biztosan elmaradnak. Az érettségiről még semmi hír.
Kormányrendeletet hoztak létre az országszerte köztulajdonban lévő parkolóhelyek
ingyenes használatáról. Elektronikus
tesztek váltották fel a dolgozatokat. Felvetődött az online órák megtartásának
lehetősége.
5. hét: Több mint ezer megbetegedett
és több mint száz halott. Kaptunk egy
teljesen új órarendet, amiben napi 3-4-5
óránk van. A közösségi oldalak megteltek
az „otthon is tudsz edzeni”, „stay home”
és hasonló bejegyzésekkel. Rengeteg
mém készült Győrfi Pállal - az Országos
Mentőszolgálat szóvivőjével (bár szerintem ezt már MINDENKI tudja) - akire
ráragadt a megfertőződések megelőzése
érdekében készített reklámok sokaságának negatív hatása.
6. hét: Reggeli korán kelések, 8-9
órától kezdődő órák jellemzik. Elviselhetetlen mennyiségű feladatot nem kapunk.
A messenger-csoportok száma többszöröződött az elmúlt hetek alatt. Már több
mint kétezer fertőzött van az országban.
Kijárási korlátozásokat az elmúlt hetekben vezettek be. Azt, hogy mi várható
a közeljövőben, senki sem tudja, hiszen
napi szinten változnak a hírek.”
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Hírek a könyvtárból

“Utolsó pillanatig erősebbnek lenni,
mint a helyzet, amelyet külső erők
teremtenek meg körülöttünk.
Lélekben nem adni fel semmit,
nem engedni; ez a titok.”
(Márai Sándor)
2020. március 16-án a koronavírus-járvány miatt a kormány a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetett be, ennek következtében
könyvtárunk sem fogadhatta látogatóit határozatlan ideig. Bár kapunk átmenetileg bezárt a nyilvánosság előtt,
könyvtárunk dolgozói zárt ajtók mögött is folytatják a munkát, rugalmasan reagáltunk/reagálunk a nem várt
járványügyi helyzetre. Elsősorban a
szolgáltatásaink átszervezésével, újak
kialakításával próbáljuk megtalálni
azokat a lehetőségeket, amelyekkel
látogatóinkat támogatni tudjuk.
A kedvező időjárásnak köszönhetően az első hetet a szabadban töltöttük, kerti munkálatokat végeztünk a
könyvtár udvarában, tavaszi nagytakarításként. Ez jó hatással volt a kollégákra, hisz minket is megviselt lelkileg ez a helyzet.
Fontosnak tartjuk, hogy a járvány
miatti bezárás idején is megőrizhessük a kapcsolatot olvasóinkkal, ezért
megerősítettük a jelenlétünket a közösségi médiában. A második héttől
részben home office-ban dolgoztunk,
kutatómunkákat végezve, hasznos,
tanulást segítő oldalakról tájékoztattuk a lakosságot, e-könyveket, hangos
könyveket, kötelező olvasmányokat és

egyéb kulturális oldalakat dolgoztunk
át és osztottuk meg facebook oldalunkon. A kollégákkal kezdtünk átcsúszni
a 0-24 órás üzemmód felé. Egész nap
folyamatos kapcsolatban voltunk, úgy
éreztem ez nem tartható hosszú távon,
ezért visszatértünk a könyvtáron belüli
munkára. Előre hoztuk a nyári takarítást, a könyvek, polcok rendbetételét.
A helyismereti anyagok rendszerezése, adminisztrációs dokumentumok
pótlása, a Szikla integrált rendszerben
a könyvek határidejének hosszabbítása, az adatbázis felülvizsgálata folyamatosan történik. Nagyban zajlik a
szabadpolcos és a raktári könyvállomány rendezése és selejtezése.
A könyvtár szervezésében és az
önkormányzat finanszírozásával április közepétől elkezdődött a védőmaszkok készítése. Ezek megvalósításában, mint minden más helyzetben,
a lakiteleki lakosok nagy részt vállaltak. Segítőink voltak: Bagi Lászlóné,
Verzár Csabáné, id. Madari Istvánné,
Nyerges Jánosné, Konfárné Cibulya
Erzsébet, Huszár Sándorné, Madariné
Ádám Györgyi, Fehér Sára, Lendvai
Edit, Tóth Józsefné, Laczkó Gréta,
Aradi Anikó, Deák Ildikó, a könyvtár és a közösségi tér dolgozói. Előre
méretre levágatott anyagokat osztottunk ki a varrásra jelentkezők között.
Egységes maszkokat készítettünk, a
munkafolyamatokról képekkel informáltunk mindenkit. A példás összefogásnak köszönhetően a varrás egy hét
alatt lezajlott, április 23-án átadtuk a
kész maszkokat az önkormányzatnak.

Mindeközben alpolgármester úr
ötlete alapján felhívást intéztünk
a lakossághoz közös felolvasásra.
Mint minden más, ez is döcögősen
indult, de aztán egyre lelkesebbek
lettek a lakosok, sőt más településen
élők is csatlakoztak e szép, kulturális kezdeményezéshez. Felolvasások, versek, mesék, videók, zenés
összeállítások érkeztek, amelyeket
a mai napig minden este 19 órakor
megosztunk.
Azt, hogy e helyzet meddig tart,
nem tudni, de ötleteink kifogyhatatlanok, lelkesedésünk határtalan, melyek
új kihívások, feladatok elé állítanak
bennünket.
A könyvtár dolgozói
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Hírek a közösségi térből

Március első napjaiban már sejtettük, hogy hazánkat sem fogja elkerülni a Covid-19 járvány. De azért
bíztunk abban, hátha nem érinti a
közösségi életet, és a kisebb rendezvények megvalósulhatnak. Március
elején a nőnapi rendezvényt még
sikerült lebonyolítani, melyen néhány civil szervezet vett részt és a
színpadi produkciók közben Madari
Róbert polgármester úr köszöntötte
a jelenlévőket. Minden hölgy vendégnek egy-egy szál tulipánt adott
át. Délután a Tőserdőért Alapítvány
tagjaival és a nyugdíjas klub önkénteseivel közel 500 palacsintát sütöttünk meg, ami gyorsan el is fogyott.
A színpad Szabados Zoltán előadásában bábszínházzá változott, majd
fellépett a nők klubja, akik tavaszköszöntő dalokat énekeltek. Őket követte a helyi tűzoltózenekar, majd a
program zárásaként egy szenzációs
operett műsort hallhattunk és láthattunk. Az esti nőnapi retro bál szintén
jó hangulatban zajlott. Köszönjük
mindenkinek a részvételt!
Ezt követően azonban bekövetkezett az, amit bár sejtettünk, de
nehezen akartunk elhinni. A járvány
hazánkba is berobbant, és sorra jöttek a szigorú intézkedések. Sajnos a
közösségi tereket is be kellett zárnunk. Minden egyes programot lemondtunk, és a személyes kontaktus
teljesen megszűnt a Lakiteleki Közösségi Térben. Szerencsére mind

a 15 rendszeres csoportvezető, előadó megértette a helyzetet és elfogadták az országos jogszabályokat.
A közösségi tér dolgozói elkezdték
kivenni a szabadságaikat, és máshová koncentráltuk az erőinket: a
külső klub, a régi olajraktár, a padlás, a gépház, a belső klub, a büfé,
az irodák, a színháztér, a színpad,
a vészkijáratok és minden helyiség
hatalmas takarításon esett át.
A baba-mama klub vezetőjével, Gácsi Veronikával felvettem a
kapcsolatot, és otthoni, helyettesítő
programokat ajánlottunk a családosok részére. A mozgás, gyógytorna
és közös ének foglalkozások iparkodtak helyettesíteni a megszokott,
nálunk zajló programokat.
A kulturális jeles napokról sem
feledkeztünk meg, és több alkalommal adtunk hírt az internet segítségével, például húsvéti versekről vagy a
parkban felállított tojásfáról, melyre
mi is tettünk tojásokat. Több, otthon
is elkészíthető kézimunka-ötletet és
kreatív tippet (pl. tojásfestő) adtunk.
Korábbi években a húsvéti rendezvényekhez ugyanis mi is nagy örömmel hozzájárultunk.
Április 11. a magyar költészet
napja. Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, idén a közösségi tér
is csak az online térben tudja a kultúrát közvetíteni. József Attila Születésnapomra című versének kéziratát
tettük közzé facebook oldalunkon.

Számos színházi előadást, régi filmarchívumból ajánlásokat hirdettünk,
a gyerekek számára meséket és régi
rajzfilmeket ajánlottunk.
A Föld napjáról egyedi módon
emlékeztünk meg. A közösségi tér
előtti parkban videót készítettünk és
a Föld napjához kapcsolódó verset,
Aranyosi Ervin: Gondolatok a Föld
napján című költeményét Galgóczy
Zsolt mondta el. Máskor is tervezünk hasonló megemlékezést.
Több alkalommal segítettünk a
szájmaszkok készítésénél, csomagolásánál a könyvtárban. Ezt is örömmel tettük, mert jó érzés, ha számítanak a munkánkra. Nemes célok
érdekében az összefogásban mi is
aktívan vállalunk szerepet.
Jelenleg a külső körletet tesszük
rendbe, és a korlátfestés mellett
parkrendezést, kertész tevékenységet is folytatunk. Közben bizakodva
várjuk a szigorítások fokozatos feloldását és annak lehetőségét, hogy
kisebb létszámú programokat szervezhessünk. Május 18-án a Magyar
Vöröskereszt és az OVSZ szervezésében önkéntes véradást tartottunk.
Mi is azt kérjük a lakosoktól,
hogy vigyázzanak magukra és szeretteikre! Tartsuk be a jogszabályokat, hogy minél előbb túl lehessünk
a járvány okozta nehézségeken!
Galgóczy Zsolt
programszervező és kollégái
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Hírek a Lakiteleki Gondozási Központból

A járványhelyzetre való tekintettel
az országos tisztifőorvos látogatási tilalmat rendelt el a bentlakásos szolgáltatást
nyújtó szociális intézményekben, ez a mi
központunkra is vonatkozott, így március
8-tól látogatási tilalmat rendeltünk el, ami
jelenleg is érvényben van. A hozzátartozók azóta külön szabályoknak megfelelve
juttathatnak csomagot az intézménybe.
Csak olyan terméket tudunk befogadni,
melynek csomagolása fertőtleníthető,
épp ezért az friss áru, például gyümölcs
nem lehet. A csomagot a kapuban a személyzetnek át kell adni, ami az iroda elé
kihelyezett asztalon történő fertőtlenítés
után kerülhet csak az épületbe.
A húsvét már a „bezárkózás”
jegyében telt. Feldíszítettük az intézményt, hogy egy kicsit szebbé tegyük az
ünnepet minden bentlakónk számára, és
így a dolgozók is elfelejthették kis időre
az aggasztó vészhelyzetet.
Április 26-án a Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
katonái elvégezték az országos tisztifőorvos által elrendelt intézményi fertőtlenítést a járvány megelőzése céljából.

Azon a napon a nappali ellátó helyiségbe kísértünk, vittünk át minden ellátottat, így oldottuk meg az épület teljes
kiürítését. Minden bentlakónk nagyon
közreműködő és segítőkész volt, nem
utolsósorban a dolgozók is. Egy kormányhivatali ellenőrzésünk is volt április 28-án, amit az országos tisztifőorvos
rendelt el, és szerencsére mindent kifogástalannak találtak.
Az anyák napja fontos esemény minden nő életében, ennek az ünnepnek mi
mindig teret adunk. Most azonban a látogatási tilalom miatt lehetetlennek tűnt,
hogy a családtagok köszönteni tudják
szeretteiket. De mi erre is megtaláltuk a
megoldást: minden hozzátartozót külön
értesítettem arról, hogy ha április 29-ig
a postaládánkba papírra vetve bedobja
a jókívánságait, akkor azt vasárnap délután átadjuk a címzettnek. Legnagyobb
örömünkre nagyon sok üzenet érkezett,
melyet összegyűjtöttünk és légmentesen lezártunk 72 órára. Vettünk virágot
közvetlenül a kertészetből, amit szintén
elzártunk, ezzel is ügyelve arra, hogy a
vírus ne juthasson be intézményünkbe.

Vasárnap ebédkor süteménnyel vendégeltünk meg minden bentlakót, amit a
Laki-Konyhától rendeltünk. Délután a
műszakos nővér segítségével minden
édesanyát, nagymamát virággal felköszöntöttünk, és természetesen a szívmelengető üzeneteket is felolvastuk mindenkinek. Az eseményről fényképeket
készítettünk, amit eljuttattunk a hozzátartozóknak, hogy legalább ily módon
láthassák szeretteiket.
Sajnos folyamatosan emberhiánnyal
küzdünk különböző okok miatt (betegség,
nyugdíjba vonulás, fizetetlen szabadság),
ráadásul a járványhelyzet miatt most felvenni sem tudunk senkit. Ettől függetlenül
senki sem maradt és maradhat ellátatlanul,
megpróbáljuk a humán erőforrás átcsoportosításával megoldani a feladatokat, amihez folyamatosan segítséget kapunk az
önkormányzattól. Polgármester úr biztosított afelől, hogy anyagi akadálya nem lehet sem az intézmény működésének, sem
a vírus elleni védekezésnek, amit ezúton is
köszönök neki.
Gálné Csomós Mária
intézményvezető
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Egy kérdés több válasz
Ön hogyan élte, éli meg
a járványhelyzetet?
Szabó Szilveszter, kamionsofőr
A járvány szempontjából - a
közhiedelemmel ellentétben - mi
teljes biztonságban vagyunk, hiába járunk át idegen országokba.
Más országokkal ellentétben a
magyar határon nagyon szigorúan ellenőriznek minket. Teljesen
el vagyunk szigetelve, senkivel
sem érintkezünk, a cégekkel is
kizárólag telefonon keresztül,
a rakodásban egyáltalán nem
veszünk részt. Csak Magyarországon tankolok, vásárolok.
A járvány óta még mosakodási
lehetőségünk sincs, otthoni palackból vagyunk kénytelenek azt
megoldani. Vezetés szempontjából könnyebbséget jelent, hogy
kevesebben vannak az utakon.

minden használati tárgyat, gépet,
kilincset, korlátokat. Próbáljuk
betartatni vásárlóinkkal is a rájuk vonatkozó rendelkezéseket:
az egymás közti távolság és az
idősávos vásárlás betartatását, a
vásárlói létszám korlátozását, és
azt, hogy a vásárlók ne érjenek az
áruhoz kézzel. Kezdetben az idősávok betartásával akadtak gondok, de jó ideje minden előírás
betartása rendben zajlik. Nagyon
sokan maszkban és kesztyűben
jártak vásárolni a saját idősávjukban, ami május 4-től már kötelező. Idős vásárlóink részére
kiszállítjuk heti szükségleteiket
szállítási ellenérték nélkül, ezzel
is óvva egészségüket. Reméljük,
rövid időn belül visszatérhetünk
a régi kerékvágásba! Ne feledjük,
egymás iránti tisztelettel, szeretettel, együtt minden sikerül!

Papp István, a Park és Família
abc tulajdonosa, egyéni vállalkozó
Jó érzés számunkra, hogy
részt vehetünk és segíthetünk Lakitelek lakosságának átvészelni
ezt a nehéz időszakot. Igaz, mi
kis bolt vagyunk, igyekszünk
üzleteinkben családias légkört
kialakítani. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy mindent
az előírásnak megfelelően teljesíteni tudjunk, emiatt kissé feszültebb a légkör. Ezúton szeretném
megköszönni dolgozóink megfeszített munkáját és segítségüket.
Az árubeszerzés ebben az időszakban sem okozott különösebb
nehézséget, hiszen minden önerőből történik. Az eladótérben
a megszokott napi feladatokon
túl még sűrűbben fertőtlenítünk

Kutasiné Szombati Márta,
nagycsaládos édesanya
Éppen születésnapra készültünk 25-30 fővel azon a hétvégén, mikor minden megváltozott.
Bejelentették az egyetemek látogatásának szüneteltetését, és már
több beteg is volt hazánkban. A
szülinapi bulit visszamondtuk,
féltünk, féltettük a család idősebb
tagjait. Azóta eltelt 7 hét. Négy
gyermekünk négy különböző intézményből maradt itthon, óvodástól az egyetemistáig. Ez alatt
az idő alatt a mi életünk is más
lett. Heten lakunk együtt, szülők,
dédmama és 4 gyerek. Eddig előfordult, hogy a különórák, zenélés, mindenféle programok miatt
napokig nem ültünk le egyszerre
az asztalhoz. Most ezzel nincs
gond. Mindannyiuknak hiány-

zanak a megszokott közösségek,
a sokféle program, a fellépések.
A legkisebb is kérdezgeti, mikor
lesz már óvoda, hiszen itthon
mindenki már „nagy”.
Mostanra úgy gondolom, belejöttünk a digitális oktatásba is.
Akadnak nehézségek, de közös
erővel megoldjuk őket. A generációs különbségek is időnként
okoznak feszültséget, néha zajos
a ház, de tesszük, amit tennünk
kell, és ez az időszak is egyszer
csak emlék lesz. A legkisebb
gyermekünk gyakran felteszi a
kérdést, hogy ennek az egésznek
mikor lesz vége. Megnyugtató
választ nem tudtam neki adni, de
addig is próbálunk minden napot
széppé és különlegessé tenni.
Csikósné Szabó Ildikó, nagycsaládos édesanya
A hirtelen jött változás új fejezetet nyitott minden iskolás, és
vele együtt a családok életében is.
Mint mindennek, ennek is van jó,
illetve rossz oldala. A gyerekek
eleinte lelkesen várták, majd teljesítették a feladatokat. De ennyi
hét után már nem olyan izgalmas
az itthon tanulás. Inkább iskolába
járnának, hiszen hiányzik a napi
ritmus és vele együtt a barátok
társasága is. Időnként elveszünk
a házi feladatok sokaságában
és a határidőkben. Jelenleg az 5
gyerekből 2 középiskolás, 1 általános iskolás és már a legkisebb
is iskolába készül. Nehéz az online órákat követni a különböző
internetes felületeken, időnként
ütköznek az óráik, így az asztali
számítógép erősen be van osztva. Okostelefonokkal pedig nem
minden órán lehet részt venni.

Otthonunk Lakitelek

Egyiknek sok „élő” órája van,
míg a másiknak több oldalnyi
tananyag másolása a feladat. Szülőként szerencsés helyzetben vagyok, mert itthon lehetek velük,
nem kellett munkahelyet feladnom, de egy személyben nem
tudok maradéktalanul helytállni.
Vagy a háztartás vagy a tanulás,
mert bizony néha órákat töltünk
egy-egy középiskolás tananyag
megértésével, teljesítésével. Tudjuk, hogy ez a tanév már így ér véget, de azt hiszem, hogy mindenki
szeretne minél hamarabb visszatérni a „régi kerékvágásba”.
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek
A lakiteleki polgárőrség Madari Róbert polgármester úrtól felkérést kapott, hogy a járvány miatt
lezárt Tőserdő területét biztosítsa,
segítse a helyi rendelet betartatását. Húsvétkor és az azt követő
három hétvégén polgárőreink 6
órától 18 óráig, valamint éjszaka
felügyelték a tőserdei lejárót, illetve járőröztek a lezárt területen.
23 társunk vett részt a feladat ellátásában. Védőmaszkot, fertőtlenítőt az önkormányzat biztosított
számunkra. Tapasztalatunk szerint
az emberek nagy része jogkövető
magatartást tanúsított. Elfogadták
és betartották az önkormányzat
kérését, nem látogatták az üdülőterületet. Bár néhányan szerettek
volna lejutni a partra vagy meglátogatni üdülőtulajdonos barátaikat, végül megértették, hogy
a jelenlegi helyzetben ez nem
lehetséges, és kérésünkre visszafordultak. A polgárőrség autójára
hangos bemondót szereltettünk
fel azzal a céllal, hogy ha szükséges, ezzel is segítsük az önkormányzat járványügyi feladatainak
ellátását. A szerkezetet Lezsák
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Sándor és Lezsák Sándorné támo- és a kis „szívecskéket”!
gatásából szereztük be, a tartóruFelhívom ezúton is a figyelmet
dat és a felszerelést egyesületünk arra, hogy ezek az intézkedések
finanszírozta.
csak a veszélyhelyzet idejére érvényesek! Mára már normaliLendvainé Dr. Erki Mária, fő- zálódott a helyzet, folyamatos a
gyógyszerész
gyógyszerutánpótlás, megszűnt
Hirtelen lett „más” világ kö- a felvásárlás. Lecsengőben van a
rülöttünk a koronavírus okozta járvány, DE NEM SZŰNT MEG,
világjárvány következtében. A és még NINCS VÉDŐOLTÁS!
veszélyhelyzet márciusi 12-i, ma- Ezért LEGYÜNK NAGYON
gyarországi bevezetésével meg- ÓVATOSAK, VIGYÁZZUNK
változott minden, az emberi kap- MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK
csolatok, a vásárlási szokások, a EGYMÁSRA!
munka, az iskola és sorolhatnám.
                                        
Ami előtérbe került: az egészsé- Nagy Tibor, Sarokház Étterem:
günk védelme, küzdelem egy látA koratavaszias időjárás januhatatlan és ismeretlen vírus ellen. ár közepétől kezdve egyre több
A gyógyszertár egészségügyi látogatót vonzott Tőserdőbe egéintézmény, működését szigo- szen március közepéig, amikor
rú jogszabályok szabályozzák egyszerre minden megváltozott.
„béke” időben is. A megválto- A vendégek, kirándulók eleget
zott körülmények, megváltozott tettek a kormány kérésének, ottjogszabályi háttérrel új kihívást hon maradtak. Mi, vendéglátósok
jelentettek nekünk is és Önöknek döntéshelyzetbe kerültünk: vagy
is. Ebben az új helyzetben kellett bezárunk, elküldünk minden ala patikának ellátnia az egyébként kalmazottat, vagy az intézkeis felelősségteljes munkáját, biz- déseket figyelembe véve nyitva
tosítani a lakosság biztonságos maradunk, megtartjuk az alkalgyógyszerellátását, a betegek mazottakat, próbáljuk kivárni a
egészségének megőrzését. Tettük korlátozások végét. Mi az utóbbi
ezt jó szívvel és hivatástudattal. mellett döntöttünk. Ahogy más
Az első hét „ijedsége” okozta szakmabeliek, mi is csak elvitelóriási gyógyszerfelvásárlási láz, re szolgáltunk ki, amit volt, aki
továbbá a gyógyszerbeszerzés nem akart megérteni, de mások
nehézkessége és a jogszabályi tudomásul vettek. Nehezítette az
változások embert próbáló napo- anyagi helyzetünket, hogy elvikat okoztak munkatársaimnak. telre 27%-os áfakulccsal kellett
Köszönöm az áldozatos munká- számolnunk a helyben fogyaszjukat!! A betegeket érintő jog- tott ételek esetében számított 5%
szabályváltozások, részben kön- helyett. A legnagyobb gondot a
nyítések a gyógyszerkiváltásban, kiszámíthatatlanság jelenti, az
részben nehezítések az időkorlát utolsó pillanatban kihirdetett renbevezetésével új helyzetet terem- deletek és a bizonytalan jövőkép.
tettek a patikában és a patika előtt. Kérjük, hogy ezt gyors tájékoztaA lakosság megértéssel, nyugod- tással próbáljuk helyben kiküszötan, türelemmel viselte, viseli bölni! Szeretnénk mihamarabb
ezeket. Köszönöm, köszönjük az teljes kapacitással üzemelni, hielismerő biztatást, a köszöneteket szen még előttünk áll a szezon.
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Üzenet haza
A közelmúltban Fehér István
barátom (a boldog citerás időktől
datálódik kapcsolatunk) említette,
hogy szeretné, ha mint elszármazott, írnék a bennem élő Lakitelekről. Ezután önkéntelenül többször
eszembe jutott a falum. Számtalan
emlék tört elő a múltból: fel-felvillant egy-egy kép, arcok, epizódok,
illatok, ezért úgy döntöttem, húzok
egy időbeli korlátot (általános iskola vége), ahol lezárom az emlékezést és az addigi emlékekre, élményekre fókuszálok, amelyekről ma
úgy gondolom, komoly szerepük
volt abban, hogy olyanná lettem,
amilyen vagyok.
2 év körüli vagyok, anyám próbál belerázni egy - emlékeim szerint
- piros overallba, csitít: „az öcséd
alszik!”, szikrázó téli napsütés van
odakint, apám szánkózni visz, a víztorony felé a lejtőn leesek, visszajön,
felrak a szánkóra. A munkahelyére,
a tsz-be megyünk, két néni körberajong, meggybefőttel kínálnak, nem
kérek (ma azt gondolom, zavarban
voltam). Nem tudom, hogy ez az
első emlékem, mennyire határozta
meg azt a sokáig bennem élő elképzelést, hogy a falu úgy működik,
mint egy nagy család: a benne élők
kedvelik, hovatovább szeretik egymást, senki nem akar a másiknak
rosszat. Talán 8-9 éves lehettem,
amikor rájöttem arra, hogy ez nem
így van. Megrázott a felismerés.
5. osztályos vagyok, úttörőgyűlés a művelődési házban. Alkalmunk volt felszólalni a nekünk nem
szimpatikus iskolai dolgok kapcsán.
Protest attitűdöm már akkor is dolgozott bennem, így az osztályfőnököm támogatásával készültem: sillabuszt írtam, többször elismételtem
a mondanivalómat, ám a színpadon
állva a hangom elcsuklott, nehezen
tudtam kipréselni a szavakat. Mindenesetre ez volt az első, nagyközönség előtti, nyilvános szóbeli sze-

replésem, amelyből kinőtte magát a
mai előadó énem.
Műveltségi vetélkedő a művelődési házban, amit megnyert a csapat, melynek tagja voltam. Néhány
hónappal később újabb verseny az
iskolai könyvtárban, amire végtelen nagy magabiztossággal, és vele
fordítottan arányos felkészüléssel
mentem el. Talán utolsó előttiek lettünk. Szégyelltem magam. És megtanultam, hogy felkészülés, tanulás
nélkül nem lehetek sikeres. Ezt a
mai napig vallom, ahogyan azt is,
hogy az élethez szerencse is kell.
Hangtan, szótan, mondattan,
hangtan, szótan, mondattan - hallom egykori tanárom hangját, látom
a mozdulatait, ahogy a 3 padsorra
mutatva mondja a szavakat. Rendszerezni és rendszerekben gondolkodni - meghatározzák a mindennapjaimat, főként a tanításban,
munkában eltöltött tevékenységeimet.
A versek: 7. és 8. osztályban (talán) 20-20 verset kaptunk év elején,
évközi felmondásra. Ezt bármikor a
magyar óra elején megtehettük, de
év végéig meg kellett lennie. Az első
évben nagyon megijedtem: nem láttam át, hogyan lehet ezt teljesíteni.
Akkor persze még nem gondoltam
a dolog pedagógiai hátterére: a felelősségtudat kialakítására, az időbeosztás megtanítására, az önbizalom erősítésére. Kis lépés volt ez a
felnőtté válás útján, de mindenképp
pozitív indítás!
A zenéhez való kötődésem a
népdaléneklés, a zongorázás, majd
a számtalan, örömöt szerző citerázás révén itt alakult ki.
A nyarak különlegességét a fürdő adta, a lehetőség, hogy bármikor
strandolhattunk. Igyekszem évente legalább egy alkalommal ma is
eljutni. És hát persze a Tőserdő,
amely szintén a szülőfalut jelenti!
A fák, a föld, látványuk, illatuk (a

vadnarancsé is) - hasonló élménnyel találkozva a mai napig előhívják az emlékeket. Illatélmény még
a temető mögötti fenyves illata,
ahová óvodásként gyakran vittek el
bennünket sétálni.
Gondolataimban a faluhoz tartozik még a homok, a barackosok, az
almások, a szőlők, az ezekben végzett munka, ahogy nyaranta toltuk a
biciklit valamelyik gyümölcsösbe
menet-jövet, mert a nagy homokban csak tolni lehetett. Az itt végzett munka tanított meg tisztelni a
fizikai munkát végzőket.
Olykor-olykor betérek egy katolikus templomba önmagamban elrebegni egy hálaimát, a tömjén illata
is megnyugtat. Többször előfordult
már, hogy a lakiteleki templombelső rémlik fel lelki szemeim előtt:
gyerek vagyok, érzem a mellettem
álló nagyanyámat, és ha feltekintve
jobbra nézek, látom a nagyapámat a
férfiak oldalán.
Idáig jutottam, amikor a férjem
elolvasta azt, amit addig írtam. Lírai – mondta. Érdekes, mert azok az
érzelmek, a szeretet, a kötődés, melyek ebben az írásban rejlenek, külső szemlélő számára nem észrevehetők. Mélyen, de bennem vannak.
Kiss Izabella
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E számunkban lehetőséget biztosítottunk a lakiteleki termelőknek a bemutatkozásra, hogy ezzel is segítsük
a helyi termékek megismerését.

Antal Imre
Fürjtojásból készült termékek előállításával foglalkozunk, minden termékünk
GMO mentes fürjtojást tartalmaz, mely egészséges és
méltán része a korszerű táplálkozásnak. Íze és összetétele mind a tojásé, mind a
belőle készült tésztáé is eltér a tyúktojástól, valamint az abból készült tésztától. Termékeink között megtalálhatóak a legkülönbözőbb hazai igényeknek megfelelő tésztatípusok,
valamint kapható a fürjtojáson kívül pecsenyének,
levesnek való fürjhús is. Elérhetőségünk: Lakitelek, Zrínyi utca 3. Telefon: 06 30 945 29 87.   

Eötvös Lóránd Általános Iskola és
AMI SzínesKert diákvállalkozása

Idényjellegű termékeinket és
terményeinket kínáljuk megvételre. Különféle festőnövények
szaporító anyagagait (pl. festőbuzér palánta, gyökeres tüskétlen szeder), festésre alkalmas
növényi részeket (pl. festőbuzér
gyökere) és különféle dzsemeket
(pl. rebarbaradzsem, levendulaszörp, bodzaszörp). Vásárlásával
a diákok vállalkozói tevékenységét támogatja. Köszönjük!
A diákvállalkozás törvényi
hátterét biztosítja: JA Magyarország http://ejam.hu/

Mentortanár: Szelesné Kása
Ilona. E-mail: szelesnekasailona@gmail.com. A terményekről, átvételi lehetőségekről
érdeklődhet a 20 209 70 27-es
telefonszámon.
https://drive.google.com/
file/d/1ORL5w96K6faB3RsKn
Xm0h8dqDou1tVIS/view
A QR kód leolvasásával
a SzínesKert
diákvállalkozásról bővebben
tájékozódhat.   
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Fialka Tibor és családja
2006 óta foglalkozunk szárnyasok tenyésztésével, fajtamentéssel, 2010 óta tenyésztünk fürjeket. Először a fürjhús és a
fürjtojás kedvező élettani hatásaira figyeltünk fel, majd a pozitív tapasztalatok után döntöttük el, hogy belevágunk a vállalkozásba.
Termékeink:
• nyers fürjtojás
• konyhakész fürj
• főtt, pácolt, füstölt fürjtojás olívaolajban (bazsalikomos, fokhagymás, paradicsomos, chilis és natúr ízekben)
Egyéb, szezonális termékeink:
• konyhakész csirke
• konyhakész kakas, tyúk
Előrendelhető:
• naposcsibe
• napospulyka
Előzetes egyeztetés alapján mindenkit szeretettel várunk!
Elérhetőségeink: Fialka Tibor 30 370 70 65,
Kovács Dóra 30 502 58 92

Horváth családi
méhészet
Méhészetünk Lakitelek
külterületén található, Világoshegyen, a Szikra tanya 192. szám alatt. Ez ún.

állóméhészet, ami a helyi
adottságnak
megfelelően
igen gazdag méhlegelőben.
Tavasszal a vegyesvirággal
és a repcével indul a szezon,
majd ezt követi az akác, az
olajfűz, az ámor akác (gyalogakác), a selyemfű és a

napraforgó, melyekből fajtamézet pergetünk. Ezenkívül
kapható még nálunk propolisz tinktúra, propoliszos
méz és virágpor, valamint
lépes méz is.
A helyi piacon szerdán és
vasárnap, a tiszakécskei piacon pénteken és vasárnap
találhatnak meg bennünket
a vásárlók. Előzetes megbeszélés alapján szívesen házhoz is szállítjuk díjmentesen
a mézet.
Elérhetőség:
Horváth László:
70 708 31 88
Horváthné Fehér Ildikó:
70 938 70 68

Otthonunk Lakitelek

2020. április - május

17. oldal

Zöldségfeldolgozó - Lakitelek Népfőiskola

H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Kínálatunk:
Lekvárok: kajszibarack, narancsos birs, szilva és szamóca, sütőtök-alma. Krémek: paprika, zakuszka (zöldséglekvár): natúr, babos és csípős. Savanyúságok: vegyes vágott csalamádé, káposztával töltött
paprika, felezett almapaprika (édes és csípős), vegyes dobálós savanyúság (uborka, karfiol, sárgarépa,
gyöngyhagyma, paprika és zöldparadicsom). Rostos levek (immunerősítő fűszerezéssel): cékla, céklaalma, cékla-alma-sárgarépa, sütőtök-alma-sárgarépa, sárgarépa-alma és paradicsomlé. A rostos levek tartósítása csak hőkezeléssel, tartósítószer nélkül történik.
Nyitvatartás: munkanapokon: 07.30 – 16.00 óra között (11:30-12:00-ig EBÉDSZÜNET!)
Házias készítésű finomságokkal várjuk kedves vásárlóinkat! Termékeink palettáját folyamatosan, a
készlethez igazítva aktualizáljuk. Rendelést telefonon vagy e-mail-ben is fogadunk.
Tamási Piroska, üzemvezető Telefonszám: 30 684 83 19
E-mail: tampirka@gmail.com, tamasi.piroska@nepfolakitelek.hu

Nagy Ferenc és
Szugyiczki Krisztina
Őstermelőként gazdálkodunk 3 évtizede, s a közel 30 éves szakmai tapasztalatunk „gyümölcse”
a kis gazdaságunk, mely mára már hat fóliában
történő termesztést eredményez. A zöldségféléket
a helyi-, a kecskeméti piacokon, illetve a lakóházunk területén értékesítjük.
A tavaszi primőr zöldségek után a jövőben reményeink szerint kapható lesz: burgonya, paprika,
(pritamin, TV., hegyes végű erős és banán) paradicsom (koktélfajta is), uborka (fürtös és kígyó)
valamint kelkáposzta és zöldbab.
Célunk az, hogy mindennapi tevékenységünk
során visszatükröződjön az a fajta elhivatottság,
tapasztalat és a munka szeretete, melyet igyekszünk képviselni. Bízunk abban, hogy a színvonalas termesztésnek van helye hazánkban.
Minden kedves érdeklődőt, vásárlót szeretettel
várunk!
Elérhetőségünk: 30 585 57 18
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Nagy József
Édesapámmal közösen közel 30 éve
foglalkozunk saját termesztésű szőlőből termelői bor előállításával. Az
utóbbi 10-15 évben a bor készítését én
végzem, a szőlő termesztése édesapámra maradt. Sajnos a szőlőtermesztési
ágazat folyamatos leépülése miatt csak
mellékállásban tudok foglalkozni a borászattal. A szőlőterületeink Tiszaalpáron találhatók, termesztett fajtáink: kékfrankos, rajnai rizling és cserszegi
fűszeres. A szőlőtermésünk nagy részét értékesítjük, a legjobb minőségű termésünket pedig feldolgozzuk. Bár mára minden folyamatot gépesítettünk,
mégis hagyományos módon készítem a bort, a lehető legkevesebb kezelési
beavatkozással. A borainkat Tiszaalpáron, a Kiskunsági Nemzeti Park területén található, műemlékvédelem alatt álló Váralatti pincesoron lévő pincéinkben tároljuk és érleljük. Boraimat minden évben különböző versenyeken
megmérettetem, mert a fogyasztóim véleménye mellett a többi borász szakmai értékelése is fontos számomra. Több sikert értünk el korábban édesapámmal helyi, borvidéki vagy akár borrégiós versenyeken. Az idei Szentkirály-Lakiteleki Hegyközség termelői borversenyén különdíjat kaptam,
Rajnai rizling fehér borom termelői kategóriában a legtöbb pontot érte el a
szakmai zsűri előtt, mellyel aranyérmet kapott. Kékfrankos borom második
lett a termelői kategóriában, ezzel szintén aranyérmes. Várom minden borszerető érdeklődését.
Elérhetőségeim: Lakitelek, dr. Kiss Ágoston u. 30. Tel: 30 219 96 35.
Pincészet: Tiszaalpár Árpád tér 8, Váralatti pincesor.

Orsi Sajtház
Kásáné Tóth Edit vagyok, 8 éve
foglalkozunk tehéntartással. Termékeink között tej, natúr- és ízesített
sajtok és túró található meg, melyek
mindegyike tartósítószer-mentes.
Megfelelő tárolás mellett sajtjaink
10 napig, a túró 4-5 napig is eláll.
Sajtjainkat lehet rántani, grillezni,
húsokba tölteni, állagukat és minőségüket megtartják. Alkalmakra kü-

lönféle sajttálak készítését vállalom.
2017 novemberében létrehoztam
az Orsi Sajtház facebook csoportot
annak érdekében, hogy szélesebb
körben is megismertethessem és
bemutathassam termékeinket. A
sajtház névadója kislányunk, Orsi.
Megtisztelő volt számomra a Lakitelek Népfőiskola helyi értékek
kiállításán való részvétel. Az elmúlt
2-3 évben lehetőséget kaptam több
rendezvényen is szerepelni, ahol
képviselhettem szeretett falunkat,

például Lakiteleken a múzeumok
éjszakáján, a húsvéti sokadalom
rendezvényen, Kiskunfélegyházán
a Félegyházi Napokon, a Libafesztiválon, tavaly novemberben Budapesten a Magyarországi Újbor- és
Sajt Fesztiválon és Kecskeméten a
Hirös Hét Fesztiválon. Szeretettel
várunk minden termékeink iránt érdeklődőt!

Otthonunk Lakitelek

2020. április - május

19. oldal

Papp család
Családi gazdaságunk szőlészettel és borászattal foglalkozik, és 33 hektár területen gazdálkodik. Többfajta csemegeszőlőt és minőségi borszőlőt termelünk, melyeket a lakiteleki
Széchenyi krt. 64. sz alatti borpincében dolgozunk fel.
Jellemző fajták: • Rajnai Rizling • Cserszegi fűszeres • Generosa • Kékfrankos • Cabernet sauvignon
Boraink elvitelre megvásárolhatók és helyben is fogyaszthatók a család tulajdonában
lévő Bacchus Borozóban. (Cím: Lakitelek, Széchenyi krt. 64., tel.: 30 680 07 76.)

Sajtangyal manufaktúra
Kwaysser Dominika vagyok, kézműves sajtok és tejtermékek előállításával
foglalkozom. Célom megismertetni és
megszerettetni az adalékmentes, tiszta
élelmiszert termékeim által. Sajttálak készítését vállalom rendezvényekre, ünnepségekre és jeles alkalmakra. Keressenek
bátran!
Megtalálható vagyok a facebookon
Sajtoldal
néven
vagy telefonon a
30 312 09 08-as számon.

20. oldal

Anyakönyvi hírek
Születtek: Tóth-Laczkó
Eliza édesanyja neve: Verzár
Anna, Kiss Alex Gergő édesanyja neve: Gulyás Boglárka,
Tamásy Viktória édesanyja neve: Papp
Melinda, Kovács Miklós édesanyja
neve: Madar Orsolya, Rácz Gábor édesanyja neve: Bordós Szilvia, Cseri Hanna
Melinda édesanyja neve: Börcsök Viktória, Dombi Bence István édesanyja neve:
Gál Anita, Tóth Léna édesanyja neve:
Hatos Bernadett, Törőcsik Benedek
édesanyja neve: Bódi Dorottya, Szűcs
Pál Dominik édesanyja neve: Madari
Viktória, Cseh Boglárka Zoé édesanyja
neve: Péntek Laura, Rébék Anna édesanyja neve: Újvári Réka, Kovács László
édesanyja neve: Nyúl Mariann.
Házasságot kötöttek:
Káré József Dávid és Faragó Vanessza, Tóth Attila
Gábor és Pásztor Szilvia, Lovas Attila és Sztrapák Laura, Zérci Ádám és
Nagy Mónika, Bera Viktor és Kovács
Gyöngyi, Óvári Gábor és Ilosvai Diána,
Czank Bence és Varró Gabriella Adrienn, Gazdag Péter és Csorba Vanessza,
Kovács Richárd és Kisgergely Ágnes,
Kormányos István és Győri Regina,
Mezei Sándor és Bajáki Zsanett.
Elhunytak:
Tyukász
Györgyné F. Hegedűs Jolán
1932. Beke Józsefné Kökény
Sára 1948. Schwasta Sándorné Tercsi
Irén 1937. Dudás József Mihályné Nagy
Edit Mária 1958. Varga Lajos 1946.
Kutasi János 1938. Mester Sándor Józsefné Törőcsik Erzsébet 1952. Gulyás
Sándor 1929. Kása István 1951.

Otthonunk lakitelek

Megjelenik időszakonként • Kiadja:
Lakitelek Önkormányzata • Felelős
kiadó: Madari Róbert polgármester • Felelős szerkesztő: Harmatos
Áronné. A cikkek írói írásaikért felelősséget vállalnak. • Szerkesztőség
elérhetőségei: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. e-mail: vassaniko@
gmail.com telefon: +36709317951 •
Nyomdai munkák: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102.
Tel: 76/441-519 Felelős vezető:
Tóth Géza

2020. április - május

VitaBox
Kisüzemünk családi vállalkozásként működik, közel 30 hektáron termesztjük az alapanyagként
szolgáló, különböző fajtájú almát.
Az általunk gyártott, 100%-os natúr
gyümölcslé semmilyen hozzáadott
anyagot nem tartalmaz, így cukrot,
tartósítószert és hozzáadott vizet
sem. A tartósítószer- mentesség miatt a feldolgozott gyümölcsök kiváló minősége a legfőbb szempont
a gyártás folyamán. Az évek során
folyamatosan bővítettük a terméklistánkat, így mostanra 13 féle VitaBox gyümölcslevet fogyaszthatnak
a natúr termékek kedvelői.
Termékeink: almalé, szűrt almalé, alma-őszibaracklé, alma-körtelé,
alma-meggylé,
alma-szamócalé,
alma-sütőtöklé, alma-homoktövislé, alma-céklalé, alma-sárgarépacéklalé, alma-feketeribizlilé, almaszilvalé, alma-sárgabaracklé.

Elérhetőségünk: 20 439 45 13.

Hulladékgyűjtés
2020. május, június
és július hónapban:
Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés: 05.01., 29., 06.26., 07.24.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (szelektív edény) elszállítása minden héten, keddi napon
történik. Lakitelek- Tőserdő, mint
üdülőterületen (04.01-09.30) hétfői
napokon.
Kommunális hulladék begyűjtésének napja kedd. Lakitelek-Tőserdő,
mint üdülőterületen (04.01-09.30)
hétfői napokon.

Otthonunk Lakitelek

Fontosabb
telefonszámok

Polgármestei Hivatal: 06-76/449-011
Közösségi Tér: 06-70/931-7886
Könyvtár: 06-76/448-957
Pulai Gyűjtemény: 06-76/448-957
Takarékbank: 06-76/449-135
Posta: 06-76/548-063
Általános iskola: 06-76/449-077
Óvoda (Kiss J. u.): 06-70/934-4404
Óvoda (Széchenyi krt.): 06-70/934-4405
Bölcsőde: 06-70/450-8375
Gondozási központ. 06-76/449-071
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435 , 0620/915-7063
I. sz. Orvosi rendelő - Dr. Rácz Péter:
06-76/449-152
II.sz. Orvosi rendelő - Dr. Laza Erika
Gyöngyike: 06-76/449-152; 06-30/2408558
Gyermekorvosi rendelő - Dr. Sajósi
Iván: 06-20/614-3660
Fogorvosi rendelő - Dr. Németh Norbert: 06-76/449-279
Védőnők: 06-76/449-039
Családsegítő szolgálat: 06-76/449-034;
06-70/198-7420
Gyógyszertár: 06-76/449-075
Laboratórium: 06-20/519-5789; 0620/934-0211
Állatorvos: - Dr Pesír Zoltán: 0620/361-9330
Rendőrség: 06-76/441-155
Körzeti Megbízott – Ledniczky Tibor:
06-20/539-5899
Polgárőrség – Madari Andor elnök:
06-30/412-5417
Tűzoltó parancsnok – Müller Ferenc:
06-70/978-9265
Laki-Konyha Kft.: 06-76/449-074
Tőserdő Turisztikai Kft.: 06-70/337-6656
Katolikus egyház: 06-76/449-074
Református egyház: 06-76/449-169
Bácsvíz Zrt: 06-76/441-382
NKM Ügyfélkapcsolati Kft: 06-62/565600
Gázszolgáltató: 06-40/824-825
Szennyvízszállítás: 06-30/343-4455
Hulladékszállítás – FBH NP Kft.:
06-79/524-821
Volánbusz – menetrendi információ:
06-1/382-0888
MÁV – ügyfélszolgálat: 06-1/349-4949

21. oldal

Beszámoló
Április elején Az Ifjú Farmerek
oktatása is elkezdődött digitálisan.
A gyerekekkel facebook csoporton
keresztül vettük fel a kapcsolatot,
majd felmértük a lehetőségeinket növénytermesztésre és állattenyésztésre
vonatkozóan. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy elkezdték a csoportba
beküldeni a képeket, videókat saját
kis kertészetekről, házi kedvencekről. Voltak, akik a kert szépítésében
vettek részt, voltak, akik a veteményezésnél segítkeztek, de sokan az
állattartás szépségeit is megmutatták
nekünk. Mi, pedagógusok igyekeztünk videók és hozzá kapcsolódó
feladatok segítségével ötleteket adni
a tavaszi munkákhoz. Elterveztük,
hogy minden héten küldünk a gyermekeknek olyan videót is, amellyel
online eljuthatnak az ország különböző pontjaira és bepillantást nyerhetnek különféle gyárakban történő
munkafolyamatokba is. Az első ilyen
videónk: Hogyan készül a tojásból a
tészta?
Április 20-tól két feladatot kaptak
a gyerekek. Megnéztek egy videót,
ami egy hulladékfeldolgozót mutatott be, majd ehhez kapcsolódóan kérdésekre kellett válaszolniuk.
Nagy örömünkre sokan visszaküldték a kérdésekre adott válaszokat. A
másik feladatban kollázson szereplő
növényeket kellett megnevezniük.
Mindkét feladatot jól oldották meg,
helyesen válaszoltak a kérdésekre és
ügyesen felismerték a növényeket is.
Ezen a héten paprika-, paradicsom, cékla- és vöröshagymamagokat is
kaptak, amelyeket házhoz vittünk.
Leírtuk nekik, hogyan kell elültetni a
magokat, illetve hogyan kell a paprika- és paradicsommagokat csíráztat-

ni és később kiültetni. Folyamatosan
küldték a fotókat, amelyeken virágot
ültetnek, veteményeznek, kerti munkát végeznek. Mindenki szorgoskodik a kis kertjében.
Még az előző héten kiadott tankocka feladatok megoldásait is elküldték. A feladatok a szelektív
hulladékgyűjtéssel, környezetvédelemmel és a komposztálással méltón
kapcsolódtak április 22-höz, a Föld
napja ünnepéhez.
Április 27-től is folyamatosan
töltötték fel a munkájukról készült
képeiket, hogy mindannyian lássuk,
milyen ügyesek, szorgosak. Most
pedig várják, várjuk, hogy a magokból új élet fejlődjön, hogy kibújjanak
szorgosan előkészített „ágyaikból”.
Addig is locsolgatják, s türelmetlenül várják, hogy kiegyeljék, kigazolják majd. Míg a kerti munkát folytathatják, addig sem ülnek karba tett
kézzel. Megnézik a kapott videókat,
megoldják a feladatokat. A 3. héten
egy savanyító üzembe látogattunk el
virtuálisan a közeli kisvárosba, Tiszakécskére. A gyerekek kérdéseket
kaptak az ott látottakkal kapcsolatosan. Ügyesen válaszoltak mindegyikre.
Az elültetett, majd később betakarított zöldségekkel kapcsolatosan
is kaptak kérdéseket. Többek között
azt is kérdeztük, mit fognak készíteni
belőlük. Aranyos kis válaszaik a következőek voltak:
„Lecsó és vegyes vágott savanyúság tuti készül majd belőle!” (Nagy
Janó)
„Apukám főzi a legfinomabb
lecsót bográcsban! Nyersen is fogyasztjuk majd a zöldségféléket!”
(Fialka Tibor)

Újabb tanácsokkal is elláttuk a
tanulókat. Ösztönözzük őket, hogy
amikor a magból kikelt növényeik,
palántáik megerősödnek, akkor ki
lehet ültetni a szabad földbe. Sajnos
a kártevők gyorsan megjelennek, de
szeretnénk, ha nem vegyszerekkel
védekeznének, hanem védőnövényekkel. Ha van lehetőségük, akkor
minél hamarabb ültessenek körömvirág-, bársonyvirág-, kapor-, bazsalikom- vagy sarkantyúkamagokat,
mert ezek a növények nemcsak szépek, de hasznosak is lesznek a biogazdaságukban.
Nagyon örülünk, hogy az Ifjú
Farmerek többsége lelkiismeretesen
dolgozik, folytatják a munkát otthon
is, melyet a sok beküldött fotó is bizonyít.
Lakitelek, 2020. 04. 29.
A pályázat pedagógusai

Saját kertek, állatok
bemutatása:

22. oldal

23. oldal

Tankocka feladatok

Feladatok megoldásai
A kapott magok elültetése

24. oldal

A kapott magok elültetése

A jelölők már elkészültek

