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Tavaszi megújulás
A tavasz az újrakezdésről, az ébredésről
szól. Reméljük, hogy talán már eljött a
mi fellélegzésünk ideje is, és az oltásnak
köszönhetően egyre inkább úgy néz ki,
hogy szabad nyarunk lesz, mi pedig felkészülten várjuk a nyitást.
Lakitelek kiváló adottságokkal bír,
itt van a Tőserdő, a Tősfürdő, a HoltTisza partja, melyek megfelelő helyszínei lehetnek a gyógyító hatással bíró
közös, szabadtéri, kulturális és sport
programoknak. A szolgáltatások bővítését és a közösségi élet felvirágoztatását
célozták meg például a közelmúltban
felállított új faházak a Holt-Tiszánál,
a könyvtárunk és a közösségi tér legújabb kezdeményezései, vagy a hamarosan átadásra kerülő pumptrack pálya
is. Megfelelő ütemben épül a kerékpárút Kerekdomb és a Tősfürdő közötti
szakaszon. Rövidesen aszfalt kerül a
Tősfürdő és a Tasi ér közötti szakaszra,

azt már birtokba vehetik a bicajosok.
Ebben a hónapban megkezdődnek a 44es főúton lévő kereszteződések körforgalommá alakítási munkálatai. Először
a „szentkirályi”, utána a „kapásfalusi”
készül el, azt követi a „kécskei” kereszteződés kiépítése. Ezek után megújul a
Széchenyi körút állami kezelésben lévő
szakasza és a szintén állami fenntartású
gázcseretelepi út teljes hossza, 44-estől
44-esig. (szentkirályi kereszteződéstől
a régi gázcseretelepi útszakasszal egy
ütemben).
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy
fejlesszük, szépítsük és gazdagítsuk a
településünket, de mindezen céljaink
megvalósításához tisztelettel kérjük a
lakosság türelmét, megértését, együttműködését.
Nagy erőkkel vetettük bele magunkat
az előkészítő munkálatokba, szeretnénk
kihasználni az enyhítések adta lehető-
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ségeket. Gőzerővel halad a Muzsikál
az Erdő programjának összeállítása és
szervezése is. Az eseményre május 30án kerül majd sor a Tőserdőben, ennek
részleteiről hamarosan tájékoztatni fogjuk Önöket. A közösségi tér munkatársainak koordinálásával programok sora
van előkészület alatt annak érdekében,
hogy amennyiben szervezhetünk közösségi rendezvényeket, indulni tudjunk.
Terveink szerint mind a településen,
mind a Tőserdőben heti rendszerességgel lesznek programok.
Örömmel látjuk, hogy hétről-hétre
egyre többen látogatnak el a Holt-Tiszához kihasználva a jó időt és a szórakozási lehetőségeket. A Tőserdő revitalizációja is nagyon jól sikerült, ezúton is hálás
köszönet a szervezőknek, a segítőknek
a munkájukért. Folynak a Tősfürdőben,
az Autós kempingben a szezon előtti
munkálatok, munkatársaim készülnek
a nyitásra.
Mindannyian nagyon készülünk már a
nyári szezonra és bízunk benne, hogy ismét rengeteg programmal, nevetéssel és
élettel, találkozásokkal teli nyarunk lesz!


Tisztelettel:
Madari Róbert polgármester
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Irány a Tőserdő! Régi és új
szolgáltatásokkal nyitunk
Újra nyitunk, régi és új
szolgáltatásokkal várja
a Tőserdő a látogatókat!
KÖLCSÖNZŐ
A csónakkölcsönző újra nyitott és várja az evezni, horgászni vágyókat! A csónakokat a horgászok kedvező árú napijegyért is igénybe vehetik. A kölcsönző
kínálatába idén SUP deszkák is bekerültek, így a bátrabbak már a Holt-Tiszán is kipróbálhatják ezt az egyre népszerűbb, látványos sportot.
Mostantól bérelhetnek kosárlabdát,
röplabdát, focilabdát, vagy tollasütőt
is, hogy még aktívabb legyen a kikapcsolódás!
AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS
A TŐSFÜRDŐ tervezett nyitása május
28-a, péntek. Ebből az alkalomból a lakiteleki lakosok május 28-án pénteken
és május 29-én szombaton díjmentesen
léphetnek be a fürdőbe lakcímigazolványuk felmutatásával.
Május 30-án, vasárnap Gyereknap
alkalmából a 14 éven aluliak díjmentesen látogathatják a fürdőt.
Ezen a napon reményeink szerint de természetesen a vírushelyzet függvényében – újra megrendezésre kerül a
népszerű Muzsikál az erdő! program,
sok gyermekeknek, családoknak rendezett programmal. Csak annyit árulunk el
előzetesként, hogy a meghívott előadók
között olyan országos hírű művésszel is
találkozhatnak, mint Palya Bea.
Az elöregedett kalandparkot idén
nem áll módunkban kinyitni, de a szórakozásra, kalandokra vágyók így is találhatnak izgalmas kikapcsolódási le-

hetőséget. Idén paintball pálya nyílik
a Tőserdőben, az egyeztetések és munkálatok javában zajlanak, hamarosan
bővebb információval szolgálunk majd
az ügyben.
Lakitelekiek és itt nyaralók folyamatosan bekapcsolódhatnak az ún. Tőserdő Lelke kirándulásokba, valamint
részt vehetnek az egyhetes Tőserdő
Lelke Táborban, amelyek élménydús ismerkedést nyújtanak a különleges helyi
élővilággal. A szervezők, Lendvai Edit és
Borda Balázs évtizedek óta lenyűgözve
kutatják a természet kincseit, ugyanakkor jól értenek a mai gyerekek nyelvén is
- mi lenne nagyobb garancia arra, hogy a
fiatalok a Tősben életreszóló természeti
élményt szerezzenek?
SZÁLLÁS
Az autóskemping nyitása megegyezik a
fürdő nyitásával. Több akciós csomagot
is kínál, amelyről bővebb információt a
weboldalon találhatnak.
A Tősfürdő és a Tőserdő Autóskemping kínálatát gazdagítja a strand mellett álló, frissen felújított Tőserdő
Faház, ami immár egy összkomfortos,
klimatizált, 6 személyes apartman,
amely teljes kényelmet, valamint az
idilli környezetnek köszönhetően csendet és nyugalmat biztosít vendégeink
számára, megteremtve ezzel a tökéletes
kikapcsolódás feltételeit. Az apartman
családi, céges rendezvényekre is igénybe vehető.
PROGRAMOK
Az egész nyár folyamán arra készülünk, hogy az itt pihenőket hétvégenként egy-egy pezsgő rendezvénnyel is
szórakoztassuk. Ezekből egyelőre csak
ízelítőt adhatunk, mert a vírushelyzet,
a benyújtott pályázatok elbírálása még
befolyásolhatják a terveket. A szervezők
alig várják, hogy előrukkoljanak a végleges programokkal. Kérjük, kövessék a
lakitelek.hu és a toserdo.hu honlapot a
részletekért!
Az idén több autóstalálkozót és egy
motoros találkozót szeretnénk megszervezni. Ismerjék meg terveinket. A

változtatás lehetősége fennáll, de honlapunkról mindig pontos értesülést szerezhetnek!
• I. Polski Fiat Találkozó
2021. június 12.
• XXI. Zastava – Yugo találkozó
2021. június 18–20.
• Amerikai autók találkozója
2021. július 23–25.
• Márkafüggetlen motoros találkozó
2021. augusztus 27–28–29.
Júliusban a Tőserdőért Alapítvány szervezésében megrendezésre kerül a XXV.
Tőserdőszépe – Tiszavirág Fesztivál,
amelynek tervezett időpontja július 1617-18.
E mellett várhatók olyan programok,
amelyek felidézik a Széna vagy Szalma
Fesztivál hangulatát, de készülünk többek között Ízek Napjára, lovasnapra,
rockfesztiválra. A különböző zenei stílusokat felvonultató kisebb-nagyobb
koncertek, rendezvények remélhetően
sokak igényeit kielégítik majd.
BÉRELHETŐ PAVILONOK
Ha valaki megfáradt az aktív pihenésben, megpihenhet és felfrissülhet az újranyitott teraszokon!
Új szolgáltatásként a Holt-Tisza melletti parkolóban esztétikus kialakítású
pavilonok, bérelhető faházak állnak a
portékájukat kínáló kereskedők rendelkezésére. A Lakiteleken működő és/vagy
lakiteleki székhellyel rendelkező vállalkozások a bérleti díjból -20% kedvezményt kapnak. A helyi kézműveseknek
a Laki Konyha Piknik Terasza melletti
pavilont az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
A fenti lehetőségekkel kapcsolatban bővebb információt szerezhetnek a
https://toserdo.hu weboldalon, valamint
szívesen várjuk érdeklődésüket a következő elérhetőségeken:
+36 70 337 6656 vagy
turisztika@lakitelek.hu
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Összefogással szépül a Tőserdő
Idén is folytatódott a revitalizáció
Lakitelek Önkormányzata, a Tőserdőért
Alapítvány, valamint a Tős-Turisztika
Kft. összefogásával ebben az évben is
folytattuk a hosszú évekkel ezelőtt elkezdett és mára már hagyománnyá vált
tavaszi felújítási munkálatokat Lakitelek
Tőserdőben.

Mindannyiunk érdeke, hogy évről
évre megszépüljön a Holt-Tisza part, hiszen településünk egyik gyöngyszeme a
Tőserdő, ezért szeretnénk minél szebb
környezetet biztosítani a magunk és az
idelátogatók számára – fogalmazott Madari Róbert polgármester. Nagyon örültünk mindenkinek, aki bármilyen részt

Befejeződtek a kerékpáros ügyességi pálya
munkálatai a Béke utcai parkban
Madari Róbert polgármestertől megtudtuk, hogy az úgynevezett pumptrack-pálya megvalósítására az önkormányzat a
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által kiírt pályázaton nyert 7,2 millió forintos támogatást. Hangsúlyozta,
a beruházás lehetőséget biztosít minden
BMX-es, görkorcsolyás, rolleres számára, hogy kipróbálja tudását, gyakoroljon,
versenyekre készüljön fel.

A pumptrack, avagy pumpapálya egy
egészen új keletű sport, ahol a pályán
egyfajta pumpáló mozgást kell végezni a
testünkkel, így hajtva a kerékpárt a pálya
kialakításának köszönhetően, lehetőleg tekerés nélkül. A pumptrack igazi térhódítását a kétezres évek elején kezdte nyugaton,
majd néhány éve hazánkban is megjelent.
A fejlesztésnek köszönhetően tehát
egy izgalmas, új sportolási lehetőséggel

vállalt a közös munkában, amit ezúton
is köszönünk!
Külön örömünkre szolgált, hogy a lábadozó Galgóczy Zsolt is kilátogatott a
rendezvényre. Biztosított arról, hogy a
tervezett nyári fesztiválok szervezésén
nagy erőkkel dolgozik.
 Felépüléséhez sok erőt kívánunk!

gazdagodik a település, ami hozzájárul
ahhoz, hogy a lakitelekiek hasznosan,
egészségesen, a szabadban sportolva
tölthessék el szabadidejüket.
Az átadásra az elvetett fű megerősödése után, várhatóan június elején kerül sor.

Útépítési munkálatok kezdődnek

Településünkön és környékén hamarosan útépítési beruházások folynak, amelyek hozzájárulnak a biztonságosabb és
komfortosabb közlekedéshez. A kiépítésük viszont terhet ró majd a helyi köz-

lekedésre is: nagy türelmet, odafigyelést
követelnek tőlünk.
Május–június folyamán elkezdődik a
44-es főút 3 forgalmas lehajtójának kialakítása:
Először a szentkirályi kereszteződésnél lévő körforgalom készül el, amit
a kapásfalusi követ majd, végül lámpás
kereszteződéssé alakul át a kécskei elágazás.
Még ebben az évben megújul a 4622es útnak a 44-es két pontja közé eső
szakasza, azaz a szentkirályi kereszteződéstől a Széchenyi körúton, majd az Ugi
úton át a gázcseretelep útja felé ismét a
44-esre csatlakozó útszakaszok.

Szintén felújítják a 4501-es ún. kapásfalusi utat, illetve előkészület alatt van
a 4625-ös tiszaalpári út korszerűsítése.
Örömmel számolhatunk be arról,
hogy jól halad, és augusztus végéig hivatalosan is lezárul a Kerekdombig tartó
kerékpárút építése.
Az önkormányzat folyamatosan
egyeztet a beruházókkal és együttműködik a rendőrséggel annak érdekében, hogy a lakosságra a lehető
legkisebb terhet rója, valamint tájékoztassa. Ennek ellenére számítanunk
kell kellemetlenségekre, amihez kérjük
mindannyiuk fokozott türelmét, körültekintését!
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Megújult a régi óvoda világítása
Lakitelek Önkormányzata brutto
2.665.492 forintot nyert óvodaépület
felújításának támogatására. A forrás lehetőséget ad arra, hogy korszerűsítsük
a világítást a régi óvodában (Széchenyi
krt. 102.). Az óvoda világítása LED-es
világítótestekkel újult meg az egész
épületben, valamint napelem kerül a
tetőre, ezzel is támogatva az alternatív
villamosenergia felhasználását.
A keretösszeg lehetővé tette, hogy
a fejlesztés magába foglalja az erősebb
WI-FI hálózat kiépítését is az óvoda
épületén belül, így minden csoportszobában lehetőség nyílik arra, hogy a digitális oktatási módszertan biztos háttérrel alkalmazható legyen a jövőben.
Nagyon örülünk, hogy a pályázatnak
köszönhetően egy olyan fejlesztést vihe-

tünk véghez, ami segíti és korszerűbbé
teszi Lakitelek óvodásainak nevelését.

Naprakész
információk a
Lakitelek appon

Töltse le Ön is telefonjára a Lakitelek
applikációt (alkalmazást)!
A következő menüpontokban juthat információkhoz: Hírek, Programok, Látnivalók, Intézmények, Szolgáltatások és Lakossági bejelentés.
Tartalmainkat folyamatosan frissítjük.
Amennyiben szeretné, hogy vállalkozása vagy tevékenysége felkerüljön
a Szolgáltatások és/vagy Látnivalók
menüpontokra, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és jelentkezzen a
kommunikacio@lakitelek.hu e-mail
címen.

Csapadékvíz elvezetési munkálatok kezdődnek a nyáron
Lakitelek Önkormányzata „Lakitelek
csapadékvíz elvezetése szikkasztó
árkokkal I. ütem” megnevezésű támogatási kérelme 40 millió forint összegű
támogatásban részesült.
Jelenleg a tervezési folyamat zajlik,
a jogerős vízjogi létesítési engedély beszerzése és a kiviteli tervdokumentáció
elkészítése van folyamatban.
A beruházás építési munkálatai várhatóan a nyár folyamán a kivitelező kiválasztását követően kezdődnek meg.
A projekt keretében összesen 743,2
fm vízelvezető csatorna, 0,54 m3 vizet
tároló A típusú és 0,34 m3 vizet tároló B
típusú földmedrű nyílt szikkasztóárok
kerül kiépítésre.
Az építés sorrendje: tereprendezés,
árokmeder és támfalak földkiemelése,
támfalak építése, gyeprácsos mederburkolás, szegély építése.
A projektben az alábbi területek érintettek: Martinovics u., Zrínyi u., Rózsa
u., Szikra u., Móricz Zs. út, Muraközi u.,
Hankovszky-u., Zalán u., Vasút u. (Úttörő u.), Kinizsi P. - Vak Bottyán sarka.
A projekt átfogó célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése,
specifikus célja pedig a fejlesztéssel
érintett utcákban található ingatlanvagyon védelme. A projekt kapcsán
elvárás volt, hogy kizárólag csak a te-

rületen vissza nem tartható, ott nem
hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.
Kérjük az érintett lakosságot, hogy
vizsgálja meg az ingatlanán keletkező
csapadékvíz ingatlanon belüli hasznosításának lehetőségét, ingatlanon belüli összegyűjtését és locsolásra történő
felhasználását. A VÍZ egyre nagyobb
kincs.
Szeretnénk a lakosság figyelmét
felhívni arra, hogy a tetőlefolyókat az

OTÉK előírásainak megfelelően kell
kialakítani (37§ (3) bekezdés, 47§ (10)
bekezdés szerint). A tetőlefolyókról
elsősorban a telken belüli szikkasztást kell előnyben részesíteni. Ahol
ez technikailag nem megoldható (pl.
zártsorú beépítés esetén) egyedi kérelem alapján, az önkormányzat hozzájárulásával lehet csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint
alatt az ingatlan előtt található szikkasztó árokba vezetni.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA

LAKITELEK CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETÉSE SZIKKASZTÓ
ÁRKOKKAL I. ÜTEM
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

40 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00027
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Megvizsgálták a Tősfürdő termálkútját
Megvizsgáltattuk és
kitisztíttattuk a Tősfürdő
termálkútját. Sajnos azonban
rossz híreket kaptunk.
A kutat 2011-ben vizsgálták meg utoljára, és már akkor is meghibásodásokat
tártak fel. Az elmúlt 10 évben azonban
nem történt előrelépés az ügyben.
A kutat 1969-ben fúrták, akkor még a
víz 46°-os volt, de a szívóág sérülésének
és a hiba elhárításának elmaradása következtében csökkent a víz hőmérséklete. A kút mostanra már nem az eredeti elvárásoknak megfelelően működik.
Nincsen egyszerű helyzetben a településünk, mert az előzetes egyeztetések
és információk alapján e hiba elhárítása
hozzávetőlegesen több mint 200 millió
forintot meghaladó összegbe kerülne.
A fürdőt a kút jelenlegi teljesítményével üzemeltetjük ebben a szezonban.
A Tősfürdő mindannyiunk
szívügye, ezért a nehézségek
ellenére mindent megteszünk annak
érdekében, hogy megtaláljuk
a megoldást és
előteremtsük a korszerűsítéshez
szükséges forrásokat.

FIGYELEM!

Méhnyakszűrés lesz Lakiteleken
Helye: Gyermekorvosi Rendelő

Időpont: 2021. június 10. (csütörtök) – június 11. (péntek) 7.00-11.00 óráig

A szűrés ULTRAHANGOS vizsgálattal együtt történik.

A vizsgálat díja: ingyenes (lakiteleki lakosoknak, korlátozott létszámban)
Bejelentkezni: munkanapokon 8-12 óráig
az alábbi telefonszámokon:
20/5291-605, 76/449-039
A COVID világjárvány miatt a vizsgálaton kérjük a maszk,
épületbe lépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát és az időpontok pontos betartását.
A vizsgálatot végző orvos: DR. NYIRÁDY TAMÁS

Pályázati azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00071
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Laki Konyha Kft.
Keressenek minket
személyesen a Laki–Konyhán,
a Lakitelek Széchenyi körút 104 alatt,
vagy a 06 30 414-00-89-as telefonszámon.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

NYÁRI MUNKA
A Laki–Konyha Kft nyári munkára
pultos, pénztáros, valamint diák
munkaerőt keres felvételre a Tősfürdő
területén található Tőserdő Teraszra.
A feladat: gyorsételek készítése, kiszolgálás, felszolgálás, önálló, színvonalas munkavégzés.
SZAKÁCS MUNKATÁRSUNKAT
KERESSÜK
A Laki-Konyha Kft. lakiteleki kifőzdéjébe olyan munkatársat keresünk,
akinek szenvedélye a főzés, szereti a
munkáját és képes csapatban is dolgozni, és hosszú távú biztos munkahelyet keres.

Emellett vállaljuk családi, vállalati rendezvényekre menüsorok összeállítását,
elkészítését, házhoz szállítását. Bográcsos főzés is kérhető, akár helyszínre
vonulással.

MENÜZTETÉS
Minőségi, helyi alapanyagokból készítjük
ételeinket, melyeket az egészséges táplálkozás alapelveinek figyelembevételével dietetikus segítségével állítunk össze.
Előfizetőink naponta kétféle menüből választhatnak. A normál menün
felül extra menüvel is szolgálunk, valamint naponta rendelhető rántott sertés,
-csirkemell, -sajt, grillezett csirkemell és
brassói aprópecsenye körettel. Csak telefonáljon, mi ebédre elkészítjük!
Ételallergiásoknak allergénmentes
ebédet biztosítunk.
Mivel minden hét pénteken sült
tésztával (kelt tészták, linzerek, stb.)
kedveskedünk a közétkezőknek, ezért
ezekre a napokra lehetőség van erre is
előrendelést leadni akár nagyobb men�nyiségben is.

CUKRÁSZSÜTEMÉNYEK
RENDELHETŐK
Családi ünnepre, rendezvényre készül?
Ne habozzon! Adja le kényelmesen személyre szabott rendelését pogácsára,
süteményre, tortára.

TÁLAK RENDELHETŐK
Rendeljen a Laki-Konyhától ballagásra
sültes-, illetve hidegtálat! Gazdag kínálatunkról honlapunkon tájékozódhat, illetve személyesen segítünk kiválasztani az
igényeiknek legmegfelelőbb összeállítást.
https://lakikonyha.hu
/lakikonyha/sultek-koretek/
sultes-talak-ballagasra

DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS
A Laki-Konyha folyamatosan bővíti kínálatát, és igyekszik minden igényt a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálni. Napjainkban egyre többen vannak
azok, akik valamilyen ételintoleranciával bírnak, így rájuk is nagy figyelmet
fordítunk. Éppen ezért vegán termékekkel bővült a nyersanyagkészletünk,

tekintettel a megnövekedett tejmentes
diétát igénylő gyermekekre.
JELEN A
TŐSERDŐBEN IS
A Laki-Konyha Kft. szolgáltatási köre a
turisztikai szezonban tovább bővül. A
Tősfürdő területén található Grill Terasz új nevet és külsőt kap, az új neve
TŐSERDŐ TERASZ lesz, a vendéglátó
egység mindkét oldalon, a fürdő területén és az utcafronton is várja kedves
vendégeit, többek között a már hagyományosnak mondható lángossal. A csónakkölcsönző mellett található a TŐSERDŐ PIKNIK TERASZ, amely a partra
érkező látogatókat, piknikezni vágyókat,
horgászokat szolgálja ki ételekkel és italokkal.

Ügyvezető váltás a
Laki Konyha Kft. élén
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a
Laki Konyha ügyfeleit, hogy 2021. május 1. napjával ügyvezető váltás történt
a cég életében.
Az igazgatói pozícióra pályázatot
írunk ki. Az új ügyvezető kinevezéséig
ideiglenesen Kovács Líviát bíztuk meg
a Kft. vezetésével.
Kazinczi István karrierjét a jövőben
máshol folytatja, ezúton is sok siker
kívánunk neki, és köszönjük az eddigi
munkáját.
Célunk, hogy a Laki Konyha KFT
továbbra is a megszokott magas színvonalon működjön. A közelmúltban
végrehajtott technikai fejlesztéseknek
köszönhetően bízunk abban, hogy a
Konyha vevőköre bővülni, a szolgáltatások iránti bizalom pedig mélyülni
fog, és biztosított lesz a cég hosszútávú, stabil, kiemelkedő színvonalon
való működése.
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Garázsvásár és más programok a
Művház (Közösségi Tér) házatájáról
ÖSSZEFOGLALÓ TAVASZI
PROGRAMJAINKBÓL
A személyes találkozások megszervezése az
idei húsvéti előkészületeket is átalakította.
Próbáltuk az ötleteinket úgy megvalósítani
az online térben, hogy azért közben a kimozdulásra is ösztönözzük a falu apraja-nagyját.
A kézimunkaszakkör vezetői egy
kisvideóban bemutattak egy egyszerűen
elkészíthető színes, vidám nyuszis-tojásos dekorációt, amihez 40 előre elkészített csomagot tettünk ki a közösségi tér
bejárata mellé. Az út mellett felállított
tojásfára kerültek vissza a feldíszített
filctojásokból és persze más technikákkal készített hímeseket is hoztak.
Hirdettünk locsolóvers-mondó versenyt és a húsvéti témájú kapudíszekről küldött fotókat is megszavaztattuk a
facebook oldalunkon.
Szelesné Kása Ilonával készült videó alapján bárki tudott ehető, hagymahéjjal festett, díszes tojásokat enni a
húsvéti sonka mellé.
A húsvét előtti hétvégén a faluban
és a Tőserdőben 7 helyszínen lehetett
színes szalagokkal jelzett helyszínekre
bukkanni. A Húsvéti Kalandtúra állomásain egy-egy kérdés és egy feladvány
várta a játékosokat. A feladatsorok beküldői között 10 ajándékcsomagot sortoltunk ki.
Az egész húsvéti programsor ajándékai, a foglalkozás kellékei mind-mind
felajánlásokból valósultak meg, amelyeket ezúttal is köszönünk! (Felajánlók: Jutka ABC, Lakiteleki Palackozott
Italok Boltja, Kézműves Delikátesz,
Laki-Konyha Kft., Tőserdő
Turisztikai Nonprofit Kft.,
Kovács Dóra - Magyar kézműves Fürj és fürjtojásos
termékek, Kwaysser Dominika – Sajtangyal, Lendvai
Edit – ditke.vajak, Lakiteleki Faluszépítő Egyesület)
Mindeközben április
2-án, Andersen születésnapján, a Mese világnapján a Lakiteleki Nyugdíjas
Klub jóvoltából egy mesét
„közvetítettünk” a facebook oldalunkon, majd a

nyugdíjas klub tagjai készítették idén a
költészet napi műsort is, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni nekik.
Sorozatot indítottunk a közösségi
tér facebook oldalán, ahol a Lakiteleki
Faluszépítő Egyesület kiadásában 2015ben megjelent Értékmentő emlékezet
című könyvben szereplő lakiteleki értékeket mutatjuk be heti rendszerességgel,
tetszőleges sorrendben. Szeretnénk, ha
a bejegyzések alatt megosztanák velünk
az adott értékhez kapcsolódó fotóikat,
emlékeiket. (Nagyon várjuk a fotókat!)
A föld napjától a madarak és fák
napjáig tartó 19 kihívást tettünk közzé, hogy ne csak egy napon gondoljunk
a FÖLDre. Tudjuk, hogy sokan már tesznek azért, hogy az életünk, a bolygónk
zöld és egészséges maradjon. Mégis fontos, hogy minél többször előkerüljön ez
a téma, miközben a mindennapjaink és
a kultúránk részévé válik.
Május első vasárnapján, anyák napi
videókat tettünk közzé, amit több óvodai csoport műsoraiból készítettünk.
I. LAKITELEKI GARÁZSVÁSÁR
2021. május 22-én faluszerte megvalósuló GARÁZSVÁSÁRt szervezünk! Játék, könyv, bútor, ruhanemű, régiség és
ócskaság: ezen a napon minden gazdára
találhat. Várjuk azokat, akik ezen a napon a feleslegessé vált, túl sok helyet
foglaló, megunt, költözés vagy például
fenntarthatósági okokból eladni kívánt
holmijaikat kiárusítanák a saját udvarukon, utcafrontukon. Akinek kevés az
áruja, vagy aki messzebb lakik, fogjon

össze másokkal, hogy nagyobb eséllyel
árulja ki megunt dolgait! Egy közös hirdetésben, térképen jelölve, kísérőprogramokkal szervezzük az I. LAKITELEKI
GARÁZSVÁSÁRT.
Ezen a napon tervezünk kísérőprogramokat is a MűvHáz előtti Ligetben:
szatyorvarrás nagyobbaknak, gyerekfoglalkozások, gyerekműsor, zenés előadás
és ha a későbbi jogszabályok engedik,
akkor hosszú idő után végre megszerveznénk az:

ELSŐ KÖZÖS MULATSÁGOT!
NYÁRI TERVEINK

Folyamatosan tervezünk, alakítgatjuk a
program-elképzeléseinket az újabb és
újabb lehetőségek szerint. Május 30án egy napra az önkormányzat együttműködésével a Tőserdőbe költözik a
Muzsikál az Erdő rendezvénysorozat,
melyet ajánlunk mindenkinek sok szeretettel.
Júniusban a faluban egy utcabálra és
a Múzeumok éjszakája programjaira
készülünk, melyhez reményeink szerint
társul egy helyi értékekkel és hungarikumokkal kapcsolatos rendezvény
is. Idén július elején Lakiteleken lesz az
Alpárfeszt, amely az alternatív és a keményebb zenék szerelmeseinek jó hír.
Júliusban a Tőserdőben terveinkben van
egy hagyományőrző rendezvény, megvalósul külső szervező által a Tőserdő
Szépe Fesztivál és a Tőserdei Népzenei
Tábor. A Népzenei Tábor gálaműsora melyre a művelődési háznál kerül majd
sor - szintén sokakat vonzhat. Augusztusban Lovasnapra és az államalapítás
ünnepének környékén egy zenés rendezvényre hívjuk a hozzánk látogatókat.
A nyár folyamán 10 alkalommal kertmozit tervezünk a könnyed nyáresti szórakozási lehetőségeket bővítve.
A programjainkat a helyi civil
közösségekkel együtt próbáljuk minél színesebbé tenni,
miközben szeretnénk minél
több helyi értékünket is bemutatni.
Amint egy-egy program
biztosabb lesz, széles körben
tájékoztatjuk a falu és az üdülőterület lakosságát.

Lendvai Edit
programszervező

Lakiteleki Közösségi Tér
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Ingyen könyvtár
„Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!
szlogennel, az ország számos településén található már ilyen vagy ehhez hasonló kezdeményezés, amelyeket általában a könyvtárak valósítottak meg.
Ebből az ötletből kiindulva már régóta terveztük, hogy Lakiteleken is megvalósítjuk a projektet azzal a módosítással, hogy a Lakiteleki Községi Könyvtár
folyamatosan biztosítja a könyvekkel
való feltöltést az Ingyen Könyvtár elne-

vezésű „házikóba” Az ajándékba kapott
könyveinkből, az állományból leselejtezett dokumentumokból biztosítjuk a
folyamatos ellátást. Az Ingyen Könyvtárunkat április 23-án helyeztük el a piac
bejáratánál. Az ott található könyveket
BÁRKI magával viheti.
A kezdeményezés sajátossága, hogy
közterületen kihelyezett, mindenki számára könnyen elérhető lehetőségről van
szó, népszerűsítve a község könyvtárát.

Kedves Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete
szerinti veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések módosításáról:
− a könyvtárosnak joga van elkérni a védettségi igazolványt,
illetve a kapcsolódó okmányt is, mely igazolni tudja, hogy
valóban az adott emberhez tartozik a védettségi igazolvány
(ilyen okmány a személyi, az útlevél)
− a 18 év alatti személyt is kérheti arra, hogy igazolja kiskorúságát pl. személyivel, diákigazolvánnyal, stb.
− a 18 év alatti, védettségi igazolvánnyal nem rendelkező
könyvtárhasználók (gyerekek) akkor léphetnek be a könyvtár
tereibe, ha védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérővel érkeznek. Lakitelek, 2021. május 3.
Szabó Istvánné
könyvtárvezető

Családi
Délelőtt

Május 15-én Családi
Délelőttöt rendeztünk a könyvtár udvarán. Jó volt végre
újra együtt lenni. Köszönjük a támogatóknak, résztvevőknek!
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Az idei tavasz az iskolában
Örömmel gratulálunk kolléganőnknek,
Bodóné Ripp Zsuzsannának, a Bodó
családnak gyermekük, András születése alkalmából! Szeretettel köszöntjük
iskolarendőreinket, Heinrichné Orsolyát és Heinrich Gábort is együtt
örülve velük gyermekük, Gellért, Huba
születésének. Isten éltesse sokáig mindannyiukat erőben, egészségben!
Március végén a szülői közösség tagjai és pedagógusaink közül néhányan a
múlt évben felújított füves pálya tavaszi karbantartását, műtrágyázást végezték, és ágyásaink is sok szép egynyári
virággal teltek meg. Köszönjük szépen
munkájukat!
Varga Antal és családja három
ózongenerátort ajándékozott iskolánknak. A gépek használatát Norbert
mutatta meg karbantartóinknak. A teljes körű fertőtlenítésre alkalmas eszközök azóta az ebédlőt, a tornatermet,
valamint a Lévai iskola és az emeletes
iskola több tantermét mentesítették a

kórokozóktól. Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű felajánlást!
A hosszúra nyúlt távollét után lépésről lépésre közeledünk a jelenléti
oktatás visszaállása felé. Április 19-én
alsó tagozatosaink számára nyitott ki
az iskola, felsőseink pedig május 10-től
térhettek vissza a tantermekbe. Nem
tudunk eléggé hálásak lenni azoknak a
szülőknek, akik tartották a lelket a gyermekekben, akik segítettek abban, hogy

hasznos legyen a
tanulással töltött
idő otthon, a családi környezetben is. Hasonlóan
nagy köszönettel
tartozunk kollégáink munkájáért
is, akik sokszor éjt
nappallá téve dolgoztak érdekes és
hasznos feladatok
írásán, a visszaküldött házi feladatok, füzetek
javításán, s azon,
hogy a digitális
órák élményt szerezzenek a diákoknak.
A 2021-2022.
tanévre április 1516-án iratkozhattak be jövendő elsőseink. A szülők
közül sokan éltek
az interneten való
ügyintézés lehetőségével, de sokan választották
a hagyományos,
személyes megjelenéshez kötött módot is. Összesen 54
gyermek adatait töltöttük fel a KRÉTA
rendszerbe. A Kecskeméti Tankerületi
Központ három első osztály indítását
engedélyezte.
A Bethlen Gábor Alap kiírásán
1 850 000 Ft pályázati támogatást nyertünk, amelyből nyolc nagyképernyős,
internetes elérést is biztosító televíziót
vásároltunk. Ezek felszerelésével minden tantermünkben lehetőség nyílik
okoseszközök használatára a tanítási
órákon.
Tiszakécskei Járás Óvodai és Iskolai Szociális Segítőiként létrehoztunk
egy facebook profilt felnőttek számára,
illetve egy weboldalt a gyermekek elérésének érdekében – számolt be kezdeményezésükről Tamasi-Hegedűs Rita.
Szeretnénk egy közösséget létrehozni
gyerekek és felnőttek számára, annak
érdekében, hogy online formában is elérhetővé tegyük prevenciós szolgálta-

tásainkat, valamint érdekes és hasznos
információkat, szórakoztató kreatív játékokat tudjunk megosztani a szülőkkel
a pedagógusokkal és a gyerekekkel.
Szülőknek és pedagógusoknak szóló oldalunk ezen a linken található meg:
https://www.facebook.com/lak.tamogat/
Gyerekeknek szóló oldalunkat pedig
ezen a linken érhetik el:
https://www.facebook.com/T%C3%A1mogat-Lak-Seg%C3%ADts%C3%A9ggyerekeknek-105321464991646

Olajos István igazgató
A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány nevében
tisztelettel köszönjük azok támogatását,
akik adójuk 1%-át nevelő-oktató munkánk segítésére szánták. Kérjük, gondoljanak ránk idén is az adófelajánlások
nyomtatványának kitöltésekor!
Adószámunk: 18346644-1-03
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Ajándék a gyerekek,
dolgozók egészségéért
Kézér Edit, a Lakiteleki PizzaBox ügyvezetőjének felajánlásából légtisztító ózongenerátort kapott az intézményünk.
Nagyon örültünk neki, hiszen ebben
a pandémiás helyzetben a biztonságos
környezet megteremtéséhez elengedhetetlen a felület fertőtlenítések mellett a
csoportszobák, öltöző helyiségek, mosdók… légterének vegyszermentes vírusbaktériummentesítése is.

Köszönjük szépen!

Virágültetés a bölcsődében
Nagyon hiányoztak már a bölcsőde
ablakainak párkányairól a virágok. Az
üres virágládákba ilyenkor tavasszal
szokták beültetni a szebbnél szebb virágokat az intézmény dolgozói. Fehér István alpolgármester úr lepte meg ismét a
bölcsődénket nagyon sok szép virággal,
melyeket nagyon szépen köszönünk. Így
most már teljes pompájában díszeleg ez
az intézményünk is.

Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető

Diófa ültetés

Hálásan köszönjük a diófa csemetéket, melyeket Lezsák Sándor elnök úr
felajánlásaként kaptunk. A Lakiteleki
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mindhárom intézményében elültetésre
kerültek az önkormányzati dolgozók
segítségével. Nagyon örültek a kicsi
bölcsődések és a nagyobb óvodások
is a kis facsemetéknek. Míg a kisebbek
csak szemlélték az ültetés folyamatát,
addig a nagyobbak aktív részesei voltak
a folyamatnak. Lelkesen ástak, locsoltak. Most már csak a finom termést kell
türelmesen megvárnunk.

Madarak és Fák Napi
vetélkedő a Tőserdőben

„Semmiből valamit”
Amire nincs szükségünk, kidobjuk
a szemétbe. De biztos, hogy a
szemétben lenne a helye?
Merült fel a kérdés az óvodánk természetismereti munkaközösségének tagjaiban, akiknek célja az Örökös Zöld
Óvodai tartalmak magas szinten való
megvalósítása, a környezettudatosságra
való figyelemfelhívás. Így jött az ötlet,

a „Semmiből valamit” pályázat meghirdetésére az óvodai csoportok és a tehetségműhelyek között. Bármilyen méretben és szabadon választott technikával
készülhettek a pályamunkák ( játékok,
használati tárgyak). A megkötés csak
az volt, hogy újrahasznosított legyen!
Összesen 27 pályamunka érkezett,
melyek nagyon ötletesek, kreatívak és
nem utolsó sorban újrahasznosítottak
voltak. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek: Madari Róbert polgármester úrnak, Bártol Rékának, a Kontyvirág Erdei
Iskola környezeti nevelőjének, és jómagamnak, aki az óvodát képviseltem. Végül megszületett a döntés az első három
helyezettről és a különdíjas csoportról
is. Az eredményhirdetésre a Madarak és
fák napja alkalmából megrendezett tőserdei kirándulásunkkor kerül sor. Akkor

fogják megkapni a díjazottak az ajándékcsomagjaikat.
Ezzel a programmal is lehetőségük
nyílt az óvodás gyermekeknek arra, hogy
saját cselekedeteikkel hozzájáruljanak a
fenntarthatósághoz. A pedagógusok pedig segítenek tudatosítani bennük, hogy
a jövő rajtuk is múlik.

Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető
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A gondozási központ tavaszi eseményei
Március 15-én ebben az évben sem a
kopjafáknál ünnepeltünk, de a gondozási központ idősotthonában a nemzeti ünnepen fiatalos hangulatot teremtett, hogy maguk az idősek szavaltak,
és felcsendültek nálunk is az ünnephez
kapcsolódó régi népdalok és nóták. Az
idősek lelkes éneklése, a forradalom
eseményeinek felidézése bizonyára tetszett volna az iskolásoknak is, elcsodálkoztak volna, hogy az idősek még
mindig emlékeznek a gyerekkorukban
megtanult versekre. Érdemes lenne
megfontolni, hogy a jövőben ne csak a
gyerekek adjanak elő műsort az időseknek egy-egy ünnepen, hanem az idősek
is megmutathassák, mennyi mindenre
képesek, sokat tudnának még ők is adni
a fiataloknak.
Amikor a tavaszi
kerti munkálatokról beszélgettünk
az otthonban élő
idősekkel, szintén
az volt az érzésem,
hogy lenne mit tanulniuk a diákoknak
a nagymamáktól,
nagypapáktól. Kisebb csoportok előadták egymásnak a
közös foglalkozáson,
hogy ki mit és mikor
ültetne el, a különböző palántáknak
hol lenne a helye a

kertben. Tapasztalataikat is megosztották egymással. Sajnáltam, hogy nem
hallhatták a fiatalok az ő tanácsaikat.
A tavasz lassan közeledett az idén, a
várakozás azonban még inkább felerősítette azokat az érzéseket, melyek a tavaszhoz kapcsolódnak. Természetesen
nem csupán a jó időt várták időseink,
hanem sokkal inkább a szeretteikkel
való találkozást. Örömmel készítettek
tavaszi és húsvéti dekorációt gondozottjaink, de fájdalom is vegyült várakozásukba. A húsvéti készülődés is abban
a reményben telt el, hogy talán az ünnepen láthatják újra hozzátartozóikat,
úgy, mint karácsonykor, ám túlságosan
veszélyes lett volna húsvétkor a látogatási tilalmat feloldani. Az országosan
érvényben levő szabályokhoz igazodva

igyekeztünk azonban azokat a lehetőségeket megragadni, melyek szebbé,
tartalmasabbá teszik a bezártság időszakában is az ünneplést. Szerettük
volna többféle módon kifejezni időseink számára, hogy fontosak nekünk,
és a családjaikkal való kapcsolattartást
is biztosítani akarjuk. Ezért a nagyhéten
egy egyszerű liturgikus cselekményt tartottunk, melyben ellátottjaink aktívan
részt vehettek, online módon pedig bekapcsolódhattak a lakiteleki templomban tartott ökumenikus istentisztelet
szertartásába. Az anyák napi készületbe
már sikerült a hozzátartozókat is bevonni, több család egy kis meglepetéssel
köszöntötte a nagymamákat, dédnagymamákat. Készíthettek egy rövid videofelvételt a család legidősebb, de egyben
az egész családot összetartó tagja részére, és ezeket a
felvételeket levetítettük az
ebédlőben.
Egyik szupernagymamánk nagyon mélyről jövő
sóhajában így fejezte ki
minden bentlakó ellátottunk vágyát:
„Ó, ha csak még egyszer
leülhetnénk együtt a vasárnapi terített asztalhoz!”
Velük együtt reméljük,
hogy ez a vágy hamarosan
megvalósulhat.
 Gálné Csomós Mária
intézményvezető

A gondozási központban feloldásra került a látogatási tilalom
A bentlakásos részlegen a bentlakók védelme
érdekében a következő szabályok szerint
történhet a látogatás:
• Az intézmény területén a látogatók
számára kötelező maszk viselése.
• Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
• Látogatási idő:
naponta 9 –15 óra között
(kivéve az ebédidő12:00-12:45)
• A látogatás időtartama maximum 15 perc a kötelező
védőtávolság (1,5-2 m) betartásával.
• A bentlakót egyszerre 1 fő védettségi igazolvánnyal rendelkező személy látogathatja, akivel egy kiskorú személy
jöhet. Ezekkel a feltételekkel csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező bentlakó látogatható a Bács-Kiskun

megyei kormányhivatal népegészségügyi osztállyal történt egyeztetés alapján!
• A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők látogatási
feltételei nem változtak a korábbiakhoz képest.
• Csomagok csak fertőtlenítés után kerülhetnek az intézménybe.
• Érkezéskor kérjük, mindig először a személyzetnek jelezzenek, mivel maximálni kell az egyidőben történő látogatók számát, a járványügyi szabályok betartása miatt.
Kérjük és köszönjük együttműködésüket és megértésüket!
Kérdéseik esetén az alábbi telefonszámon és e-mail címen
kérhetnek segítséget:
76/449-071
gondozasikozpont@lakitelek.hu
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Üzenet haza
Hiszek benne, hogy minden ember
Az általános iskola első három évét
életútja különös, mégpedig attól, itt jártam, sőt, előtte egy picit óvodába
hogy éppen az övé és éppen most látja is, így meghatározó emlékeim is innen
olyannak, amilyen. Vagyis a számvetés datálódnak…, az általános iskola rám
az „éppen most” fényétől megvilágítva dőlő tornya (vagyis a kémény, melynek
érthető helyesen. Az én utam nagyrészt tövénél állva a rohanó felhőket bámulattól különös, hogy nehezen köthető va szívesen csaptam be magam)… , a
helyekhez: nem tudom megmondani, kisiskola utcai bejáratával szembeni
hogy életem utolsó percéből tekintve korlát felállítása a felfoghatatlan tralesz-e majd olyan hely, amit az ott el- gédia után…, a focipálya betonkerítétöltött idő okán otthonomnak nevez- se…, Tombácz Antalné osztályfőnök
hetnék – most úgy érzem, lehet több írott nagy „a” betűje nevének elején…,
is belőle. Mégis, a
a rétek és kanyargó
számtalan helyen
ösvények a Tős„…a számtalan helyen
eltöltött számoerdőn…, a lyukas
latlan idő ellenékerítések a Szécheeltöltött számolatlan idő
re, ha megkérdik,
nyi körúton, ahol
hová valósi vagyok, ellenére, ha megkérdik, hová mindig trükközni
habozás nélkül
kellett, hogy a kuhagyja el számat a
tyák ne vegyenek
valósi vagyok, habozás
válasz: lakiteleki!
észre…, a csocsónélkül hagyja el számat a
Valójában nem itt
meccsek a ministszülettem, s bár
ránsokkal az éjféválasz: lakiteleki!…”
volt itt állandó lakli mise előtt…, az
címem, összesséelső és – eleddig
gében jóval többet
– utolsó színpadi
éltem eddig más
zongora szereplés
helyeken, mint itthon. Akkor vajon a művelődési házban (közel hibátlan
hogy lehetséges ez? Szerintem nagyjá- egykezes „Nyuszi ül a fűben” interpreból úgy, ahogyan sok partnere lehet az táció)…, a templom illata és a büszkeembernek, de párja csak egy lesz. Ki- ség, hogy az én apukám csinálta a pacsit választás, kicsit elrendelés, kicsit dot olyan kényelmesre, körben a freskó
véletlen, kicsit sorsszerű, de akárhogy alatt az oltárnál nekünk, ministránsokis, van benne egy nehezen megragad- nak…
ható belső vonatM ajd hat é v
kozás, vonzódás,
után,
már közép„…ahol nagyszerű
önmagára ismerés,
iskolásként visszaegy hívás, amitől a
emberekkel találkozhattam költöztünk, s bár
dolgok magától érén akkor már koltetődőek lesznek
légistaként nagyés betekinthettem abba,
és megteremtik az
részt csak a hétvéotthonosság érzemilyen közösséget építeni… gi életben tudtam
tét – nekem legrészt venni, újabb
átélni milyen egy kézzel
alább is. Őseim
meghatározó ottközül sokan ideh o n -é l m é n y e kvalók, mondhat- készített Rizikó társasjátékkal kel gazdagodtam.
ni tősgyökeresek,
Az ifjúsági klub
elfoglalni a világot…”
mint a Tőserdő
a „művháznál”,
fái…ez tagadhaahol nagyszerű
tatlanul nagy szeemberekkel találrepet játszhat abban, ahogyan az itt kozhattam és betekinthettem abba,
töltött kevés számú, de meghatározó milyen közösséget építeni…, átélni
jelentőségű év formálta bennem a honi milyen egy kézzel készített Rizikó
világ képzetét.
(akkor nem lehetett itthon ilyesmit

kapni) társasjátékkal elfoglalni a világot…, az első dobjátékom színtere
is ez volt…, és persze a tőserdei éjszakák, mint a tomboló hormonviharok
bársonyos bölcsői…
E nagy szelek sokfelé sodortak azután: tanulhattam több-kevesebb ideig
Pécsen, Miskolcon, Debrecenben, Berlinben, Rochesterben (New York állam,
USA)…végül filozófia, majd kulturális
antropológia szakot végeztem és modern filozófiából doktoráltam. Számos
helyen adatott laknom, a tanulmányi
helyeken kívül főleg Vácott, Budapesten és immár tíz éve Gyömrőn. Mindig
is érdekeltek a más világok, így egészen
zsenge koromtól fogva sokat utaztam…,
kezdetben stoppal (kb. Bulgáriától Hollandiáig), majd később a munkám révén
kicsit komfortosabban is: egy európai
felsőoktatási intézményeket tömörítő belga székhelyű szervezetnek (COHEHRE) hat évig voltam alelnöke, így
szerencsém volt sok ország sokféle
otthonosságát szemlélni. Idestova tizenöt éve oktatok a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán főként
társadalomtudományi ill. filozófiai,
bioetikai tárgyakat. Van két gyönyörű
lányom és egy csodálatos párom. Ezen
kívül nagy kert, kis fűnyíró, sok fa, kevés idő, 1-2 barát, szerető nagy család…
és egy iránytű.
Ha elképzelem, hogy egyszer bekötött szemmel egy Európa térkép előtt
állok és valaki egy darts nyilat ad a kezembe, hogy dobjam el…, szemernyi kétségem sincs afelől, hogy egészen pontosan fogom eltalálni a kiindulási pontot,
Lakiteleket. Köszönet érte!

Dr. Dobos Attila
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Egy kérdés – több válasz a sportról
Ebben a számban arról kérdeztünk lakitelekieket, milyen mozgás-, sporttevékenységet végeznek?
Hogyan élnek a helyi adottságokkal, illetve milyen lehetőségeknek örülnének még.
Anka Benedek
A Lakiteleki Torna
Egylet U19-es (ifi),
valamint felnőtt csapatában is focizok.
Jelenleg ifivel második helyen állunk a
tabellán. Nagy terveim nincsenek magával a labdarúgással,
szeretnék itt maradni ennél a csapatnál.
Ugyanakkor a céljaim közt szerepel az,
hogy megnyerjük a bajnokságot ezzel
a csapattal, és minél több sikert érhessünk el a lakiteleki mezben. A foci mellett szeretek még lovagolni, valamint
futni is. Szerintem Lakiteleken nagyon
sok sportolási tevékenységre van lehetőség, és számomra minden körülmény
adott a sportolásra.
Barta József
Jelenleg egyetlen
sportot űzök rendszeresen és nagy lelkesedéssel: az asztaliteniszt, becenevén
pingpongot. A Petőfi
Sándor Művelődési Ház klubtermében szoktam játszani
Sallai Bandi barátommal. Annak nagyon
örülnénk, ha mások is csatlakoznának
hozzánk, és mint a régi szép időkben,
3-4 asztalon is játszhatnánk egyszerre,
és páros mérkőzéseket is vívhatnánk
egymással. Valamint aminek még örülnénk, hogy ha valaki más játszik a falu
pénzén megvásárolt versenyasztalokon,
akkor óvatosan bánjanak velük.
Baukó Ferenc
Jelenleg aktív „hobbifutó” vagyok, kevés szabadidőmben
igyekszem edzettségi állapotomat szinten tartani. Havonta átlagosan 90-110
km-t szoktam futni,
leggyakrabban 10-12 km közötti távokat. Szeretnék kisebb/közepes nagyságú
futórendezvényeken korosztályomban

minél előkelőbb helyezést elérni, valamint egyre több gyermeket bevonni a
jelenleg is működő futócsapatomba.
Másik sportágam a footgolf, amely a
Nimród Footgolf Parkban mindenki
számára könnyen elérhető. Nem régóta űzöm, de őszintén mondhatom, az
egyik legkiválóbb játék, amit nemre és
korosztályra való tekintet nélkül bárki
játszhat! Nagyszerű lehetőség a helybélieknek, hogy a Hungarikum Ligetben az építkezéseken túl - komoly sportfejlesztések is zajlanak, melynek keretein
belül igyekszünk helyet és teret biztosítani kevésbé ismert sportágaknak, mint
például a darts és a petanque. Szeretném, ha a fent említett játékokat, azok
szabályrendszerét, minél többen megismernék és játszanák.
Béresné Salánki Adrienn
24 éves 2 gyerekes anyuka vagyok. Számomra fontos a mozgás. Heti vagy akár
napi szinten szoktam biciklizni a kicsikkel. Szeretjük a hosszú sétákat. Néha a
Tőserdőben is szoktunk túrázni a családdal. Szeretettel
látogatjuk Lakitelek
több játszóterét is,
ahol szinte minden
korosztálynak megvan a lehetősége
együtt kikapcsolódni. A vírushelyzet
előtt rendszeresen
jártam kisfiammal
babaúszásra és baba-mama tornára . Egy életre szóló élmény volt mindkettőnknek. A mi célunk, hogy egy egészséges, mozgalmas
családban neveljük fel gyerekeinket.
Nagyon örülnénk, ha a jövőben lenne
lehetőség a Tőserdőben tandem bicikli
és kajak kölcsönzésére is !
Dósa Gábor
Én nagyon sokat szoktam kerékpározni
és persze rollerezni is, amit már 6 éve
űzök. Nagyon szeretnék egyszer kijutni nagyobb skateparkokba külföldre, és
egy nagyon jó szintet elérni. Lakiteleken

nagy haladás lenne
nekünk is a skatepark felújítása, ami
már elég rossz állapotban van.
Nagyon jó viszont, hogy megépült a pumptrack
pálya, nagyon jónak
találom. Nagy erőlelépés lett ez nekünk, extrém sportolóknak. Alig várom már, hogy guruljak rajta!
Kökény Márta
Nagyon szeretek kerékpározni. Mivel a
Tőserdőbe lemenni
nekem már nem kihívás, hiszen ezt a
távot naponta megtettem, ez ért Nyárlőrincre járok, amit
nagyon élvezek. Alig
várom, hogy kipróbálhassam az új Kerekdombra vezető kerékpárutat, majd
onnan tovább Tiszakécskére is eltekerhetek. Úgy tudom, több más irányba is kiépülnek bicikliutak. A lányomnál, Svájcban is sokat tekertem: sok és nagyon jó
kerékpárutak vannak. Imádtam a tiszta
hegyi levegőt, autó sehol csak kerékpárosok és túrázók. Szerintem, nekünk is
jó adottságaink vannak, amit remélem,
hamarosan jobban ki tudunk használni.
Kővágó Istvánné, Marika
Fontosnak tartom, hogy a sporttal ,
mozgással foglalkozzunk. Mivel akármilyen munkát végzünk ,sajnos sokszor nem gondolunk arra, hogy naponta - vagy ki hogy ér
rá - szánna erre a
tevékenységre is
időt. A mozgásnak a későbbiekben veszi jótékony
hatását az ember.
Személy szerint
én inkább a kerékpárt kedvelem a
férjemmel együtt.
Mivel napi szinten
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egy órát fordítok rá, jobban érzem magam tőle, átmozgatja a fájós ízületeimet.
Egész családom sportkedvelő. Editke
menyem már tíz éve minden vasárnap
este tart sportfoglalkozást Lakiteleken
senioroknak és fiatalok számára.
Móczáné Farkas Anikó
Mi kerékpározni szoktunk a Tőserdőbe. A célpontot nemcsak a táj szépsége
miatt választjuk, nagyon fontos az oda
vezető út biztonsága is, hiszen gyermekeink mellettünk
tekernek. A férjem
rendszeresen fut, a
gáton végig és vis�sza. Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, mert a szabadtéri sportokat ennyire
tiszta levegőn végezhetjük, „távol a város zajától”. Egy szabadtéri kondiparknak nagyon örülnénk, biztosan sok lakiteleki használná. A Toldi utca végén levő
park ideális helyet biztosítana neki.
Molnár Arnold
A sport szorosan kapcsolódik az életemhez: egyrészt a footgolf irányába,
másrészt az LTE elnökeként. A footgolf
egy olyan sport, ahol egy focilabdát kell
eljuttatni egy bizonyos távolságra lévő
lyukba. Egyszerűnek tűnő sport, de valójában összetett. Kell hozzá fizikai erő,
hogy folyamatosan nagyot tudj rúgni,
kell pszichológia, jó helyzetfelismerés,
ha rossz helyre rúgod a labdát, onnan a
következő rúgásoddal hogy tudd megmenteni. A footgolffal a jövőbeni ter-
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vem, hogy minél többen megismerjék és
űzzék, valamint seniorként részt vegyek
egy világversenyen. A LTE-nél pedig az
a célkitűzésem, hogy a focistáknak minél több lehetőséget meg tudjunk adni
arra, hogy jó körülmények között tudjanak játszani. Ennek érdekében ültem le
a Kecskeméti Labdarúgó Akadémiával, s
kötöttünk egy együttműködési megállapodást, mely keretében például a fiatal
tehetségeket az LTE saját gépjárműjével
be tudjuk Kecskemétre hordani. A szülőknek így nem kell az útiköltséget megfizetni. Itt szeretném megjegyezni még,
hogy a Szivárvány Óvodával és az általános iskola vezetőségével is leültünk beszélgetni arról, hogy milyen sportolási
lehetőségeket tudnánk biztosítani a Lakiteleki Torna Egyleten belül különféle
sportszakosztályok létrehozásával.
Nagy Dóra
A szüleim nagy hangsúlyt fektettek a
sportra, a testvéremmel mind a ketten
versenyzők voltunk. Az öcsém kenuzott,
én teniszeztem. A sport a mindennapjaink részévé vált. Kisebb kihagyás után,
tavaly visszatértem
a teniszpályára, és
szeretnék a jövőben
még több időt fordítani a teniszre. Most
az alapozás időszakában tartok. Futás,
torna, jóga és erősítés teszi ki a napjaimat, hogy minél jobb
formába hozzam magamat. Két gyerek
és munka mellett azért ez nem olyan
egyszerű, de most érzem csak igazán
mennyire hiányzott a mozgás az életemből, így örömmel szakítok időt erre. Hamarosan Kecskemétre fogok járni majd
teniszezni, ahol magánórás edzéseken
veszek részt, de nagyon szeretném, ha
Lakiteleken is lenne arra lehetőség,
hogy teniszezhessünk. Én rengeteget
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LAKITELEK

Felelős kiadó:
Madari Róbert polgármester
Szerkesztő: Harmatos Zoltán
Olvasószerkesztő: Harmatos Áronné
A cikkek írói írásaikért
felelősséget vállalnak.

köszönhetek ennek a sportnak és csak
most, felnőttfejjel értettem meg igazán,
mennyire fontos, hogy megtaláljuk azt
a sportágat, ami örömet okoz nekünk,
amikben sikereket érhetünk el, és amit
aztán tovább adhatunk a gyerekeinknek.
A sport nemcsak az egészségünk miatt
fontos, hanem nagyon komoly közösségformáló, tanító ereje van. Megtanít
minket az életre, az elhivatottságra, a
fegyelemre, a csapatszellemre és arra,
hogy mindig megéri áldozatot hozni
és küzdeni. Szeretném, ha sokan megtapasztalnák ezt az érzést, ezért is döntöttem úgy, hogy elvégzem a sportedző
képzést, hogy a jövőben én is átadhassam másoknak a tudásomat és a tenisz, a
sport iránti szeretetet. Nagy örömömre
a nagyobbik lányom, Viktória is felfedezte magának a teniszt, elkezdtem tanítgatni, és remélem, hogy a jövőben együtt
játszhatunk majd vele és azokkal, akik
szívesen kipróbálnák ezt a sportot. Remélem Lakiteleken is meg tudjuk majd
teremteni ennek a lehetőségét és nem
egy elhagyott pálya árválkodik majd a településen, hanem egy szépen rendezett
teniszpálya lesz a helyén, amin kicsik és
nagyok egyaránt élvezhetik a teniszt.
Szabó Ildikó
Míg nem lettem anyuka, nagyon szerettem edzőterembe járni, jót tett a közérzetemnek. Miután
megszületett a kislányom, a mozgást
elhanyagoltam, amit
érzek is. Szeretném
újra elkezdeni. Örülök, hogy itt Lakiteleken lehetőség nyílt
edzőterembe járni,
amit több korosztály
is igénybe vehet. A
fiatalok pedig kihasználhatják az új bicikli parkot, a kicsik pedig a játszótereket.
Szerkesztőség elérhetőségei:
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
e-mail: kommunikacio@lakitelek.hu
telefon: +36 76 449-011
Nyomdai munkák:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
Tel.: + 36 76 549-045
e-mail: antologia@nepfolakitelek.hu
Felelős vezető: Agócs Sándor
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Laki Mancs hírek
Gazdit keresünk!
Kolbász
Ő egy 2020 májusában született, közepes termetű, keverék kan kutya,
akit másik 4 társával találtunk a tanyavilágban. Falkatársaival jól kijön,
emberhez szokott. Orvosi ellátásban már részesült, szerető örökbefogadását biztosan meghálálja majd.
Zsemle
2019 márciusi születésű kan, aki
Lakiteleken a pavilon sornál botlott belénk. Gazdátlanul szaladgált,
kerestük a gazdiját, de sehol senkit
nem találtunk. Hívásra azonnal felénk futott.
Zsemle egy alázatos, szófogadó
fiúcska, könnyen motiválható, kis
méretű, akár lakásban is eléldegélne.
Rexy
Ki az aki ellenáll egy ilyen csodaszép
lánykutyusnak?
Lassan 1 éves leszek, oltva, chipelve
költöznék új otthonomba.
Kedves gazdi! Bemutatkozó levelemben tudatom veled: kedves, játékos, igazi kölyökrosszcsont vagyok.
De akkora szeretet van a szívemben,
hogy téged belezárnálak, és egy életen át őriznélek.

Ivartalanítási
program
Ingyenes részvételi lehetőség,
csupán jelezni szükséges
Lakitelek Önkormányzata pályázatot
nyújt be a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra annak
érdekében, hogy lakosai számára biztosítsa a tulajdonukban lévő állatok (ebek,
macskák) állatorvos által elvégzendő
ivartalanítását és veszettség elleni
védőoltását, és/vagy kutyák esetében
transzponderrel történő megjelölését.
Csak veszettség elleni érvényes védőoltással immunizált és ebek esetében
transzponderrel egyedileg megjelölt állat ivartalanítható, amelyek hiánya az

Roxy
2016-os születésű, közepes termetű, lány kutyus, akinek sajnos nem alakult szerencsésen az eddigi élete. Bár már sikerült családra találnia, most ismét gazdikeresővé vált egy szerencsétlen helyzetnek köszönhetően,
melyben senki sem hibás.
Roxy nyugodt, kedves és barátságos teremtés, hűséges és ragaszkodó
társa lenne annak, aki őt választaná.
Bizalma az emberek felé töretlen.
Nem ugrál, nem csintalankodik, de
kíváncsinak kíváncsi. Mindezek mellett nagyon puha tapintású a bundája.
Ha bármelyik kutya felkeltette érdeklődését, hívja
a 0620 617 2670-es számot, vagy írjon az oldalunknak:
Mentsük meg a kóbor kutyusokat Lakiteleken!
a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület
facebook csoportjába.
Aki megteheti, kérjük támogassa pártfogoltjainkat!
Bankszámlaszámunk: 50460605-10002254
IBAN: HU82 5045 0605 1000 2254 • BIC: TAKBHUHB
PayPal: lakimancs2020@gmail.com
Ivartalanítás
Örömmel számolunk be arról, hogy egyesületünk és az önkormányzat együttműködésével Lakitelek is részt vesz az
ivartalanítási akcióban, amire nagy az igény, hiszen folyamatosan futnak be hozzánk a megkeresések.
Kérjük az együttműködésüket a vad, félvad macskák,
macskakolóniák bejelentésében is, hogy el tudjuk kerülni
ezek további szaporodását. Hívjanak minket, ha tudnak ilyenek létezéséről. Mi befogjuk, kezeljük, ivartalanítjuk őket. Ha
szelídíthetők, akár gazdit is találunk nekik, ennek hiányában
viszont legalább meg tudjuk akadályozni a nem kívánt szaporulatot.
Telefonszámunk: +36 20 617 2670

ivartalanítási műtét előtt pótlandó, a
transzponderes megjelölés a műtét során is elvégezhető.
Az állattulajdonos/állattartó (a továbbiakban: állattartó) köteles a jó
gazda gondosságával eljárni, az állat
fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodni. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az
ivartalanítás. Lakitelek Önkormányzata felismerte, hogy az ivartalanítás
és az állatok elektronikus azonosítóval
való ellátása olykor nehézkes és költséges. Ehhez szeretne az Önkormányzat pályázat útján segítséget nyújtani.
Amennyiben az önkormányzat támogatást kap, a felmerült igényeket a kapott

összeg keretének kimerüléséig tudja finanszírozni.
Összhangban a kormány állatvédelmi célkitűzéseivel a pályázati kiírás a
felelős állattartás népszerűsítését, a
nem kívánt állatszaporulat megállításának, mérséklésének elősegítését
célozza.
Az igényeket személyesen, ügyfélfogadási időben a Lakiteleki Polgármesteri
Hivatalban Pajer Mónikánál (8. iroda)
lehet jelezni (lakcímkártya bemutatásával), illetve 10-20 óráig előzetes időpontegyeztetéssel Orbán Gyöngyinél a
20/617-2670 vagy Ugrina Alexandránál
70/623-6032 telefonszámon
Igényeiket 2021.
június 20-ig jelezzék!
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A lakiteleki egyesület tagjai szépítik
és megőrzik településük értékeit
A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
célja, hogy szépítse a települést
és ápolja a hagyományokat.
Több mint negyedszázada alakult meg a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület. A 12 alapító tag azzal a céllal hozta létre a
civil szervezetet, hogy szépítse a települést, megőrizze annak értékeit és ápolja hagyományait. Fontos hangsúlyt kap a
helytörténeti munka, illetve a község Kárpát-medencei egyik
testvértelepülésével való kapcsolattartás – tudtuk meg az
egyesület harmadik elnökétől, Varga Zoltántól, aki egy évtizede vezeti a szervezetet, amelynek már gyermekkora óta
aktív tagja.
Az egyesület az elmúlt 25 évben nagyon sokat tett a település fejlődéséért. A kezdeti időszakban főként a közterületek
rendezésében vett részt, így például a civil szervezetnek köszönhető a Templom park díszkivilágítása és az öntözőrendszer kiépítése, a Pulai Gyűjtemény berendezése, kialakítása,
új helyre költöztetése és a művelődési ház színháztermének
felújítása.
Az egyesület aktív szervezője volt a falunapoknak, de gondozásában, az értéktárbizottsággal együttműködve jelent meg
a község értékeit bemutató Értékmentő emlékezet című kötet
is – sorolta Varga Zoltán. Azt is hozzátette, hogy az egyesület
tagjai számára a közösségszervezés, illetve az identitástudat
erősítése az egyik legnagyobb érték. Kiemelten fontosnak tartják Gyergyókilyénfalva és Lakitelek katolikus közösségeinek
kapcsolatát, amit pályázati forrásokkal és szervezőmunkával
segítenek.

Varga Zoltán azt is elmondta, nagyon népszerűek a Faluszépítő Társaskör előadásai, melyek a Népfőiskola Alapítvány
támogatásával valósulnak meg. Minden hónapban egy alkalommal Lezsák Sándor egy ismert lakiteleki és egy közismert
országos személyiséggel beszélget a nagyközönség előtt. A
faluszépítők aktívan kiveszik a részüket a Wass Albert-felolvasóestek szervezéséből is – részletezte az elnök, aki büszkén
számolt be arról is, hogy az egyesület értékőrző tevékenysége
keretében újíttatta fel az egykori lakiteleki plébános, Besenszky Imre síremlékét és a temetőben található haranglábat, de
rendszeresen gondozzák Lakitelek két út- menti keresztjét
is. A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület példaértékű munkáját
tavaly Lakitelek Közművelődési Díjával ismerte el az önkormányzat.

Közadakozásból épül meg a lakiteleki
Hétboldogasszony-emlékhely
Szűz Mária előtt tisztelegnek azzal az emlékhellyel,
amely Dombi Sándor kezdeményezésére, közadakozásból valósul
meg Lakiteleken, a Templom téren. A hét főbb Mária-ünnepről
elnevezett Hétboldogasszony-emlékhely felszentelését a tervek
szerint augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tartják.
– A Boldogasszony-kultusznak, Mária-tiszteletnek hazánkban már Szent
István király uralkodása előtt is nagy
hagyománya volt. Nem véletlen, hogy
Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot – nyilatkozta a baon.hu-nak Dombi Sándor,
az emlékhely ötletgazdája. Elmondta,
bár református vallású, a Mária-tiszte-

let fontos szerepet tölt be az életében.
Azt is hozzátette, hogy abban a korban
nőtt fel, amikor a vallási élet háttérbe
szorult, de középiskolásként olyan társaságba csöppent, melynek tagjai által
közel kerülhetett Istenhez. Az emlékhely megvalósításában az motiválta,
hogy megerősítse a Boldogasszony-kultuszt Lakiteleken. Mint mondta, azt lát-

ja, hogy a mai társadalom egyre jobban
eltávolodik a hagyományaitól, így a Mária-ünnepektől is. Abban bízik, hogy az
emlékhely közelebb viszi az embereket
Szűz Máriához és általa Krisztushoz is.
Az emlékhely már majdnem teljesen
elkészült. Az ősi körkápolnát mintázó
építmény közepén áll majd egy diófából
faragott, ember nagyságú Mária-szobor,
amit Harascsák Csaba lakiteleki kötődésű fafaragó művész készített el. A szobrot jelenleg a katolikus templomban
őrzik. A kápolna a hét Boldogasszonyünnepet szimbolizálva hét oszlopon, támíven áll. Az összekötő boltíveken pedig
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a helyi keramikus, Czinege Edit által készített kerámiák jelenítik meg a hét Mária-ünnepet. Az épület tetejét kívülről a
Szent Korona díszíti majd, jelképezve,
hogy Szent István Mária oltalmába ajánlotta hazánkat. Az emlékhelyet a kecskeméti 7. Dimenzió Építésziroda építésze,
Bozsódi Csaba tervezte és a helyi ácsmester, Szűcs Pál kivitelezte.
Azt is megtudtuk, hogy Dombi Sándor kezdeményezését pozitívan fogadták a helybeliek, így valósulhat meg
közadakozásból. Jótékonysági bált is
rendeztek, melynek bevételét szintén
erre fordították. Lezsák Sándor, a körzet országgyűlési képviselője és családja
is támogatta a megvalósítást. A honatya
közbenjárásával az Emberi Erőforrások
Minisztériuma is hozzájárult az emlékhely kivitelezéséhez. Az adománygyűjtést a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
bonyolította le – részletezte Dombi Sándor. Tőle azt is megtudtuk, hogy az már
csak utólag derült ki, hogy az emlékhely
ott épült fel, ahová eredetileg Lakitelek
első templomát is tervezték. Hogy végül
miért nem azon a helyen épült meg, azt
nem tudni. Az azonban biztos, hogy a
helyi katolikusok a jövőben az emlékhelyen tartják meg a Mária-ünnepeket.

A legfontosabb Mária-ünnepek
A magyar nép vallásos életében hét főbb
Márai-ünnep van, melyeket különböző
Boldogasszony elnevezésekkel jelölnek.
December 8-án Földtiltó vagy Eketiltó
Boldogasszony napja van. Február 2-án
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, március 25-én Gyümölcsoltó Bol-

dogasszony ünnepe, július 2-án Sarlós
Boldogasszony ünnepe, augusztus 15-én
Nagyboldogasszony ünnepe, szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe, október 7-én pedig Olvasós Boldogasszony
ünnepe.

Vajda Piroska
piroska.vajda@mediaworks.hu

Együttműködési megállapodást
kötött a KTE LA és a Lakiteleki TE
Május 7-én hivatalos együttműködési megállapodást írt alá a KTE LA és a
Lakiteleki TE. A két klub között régóta
kitűnő a viszony, akadémiánkon is több
lakiteleki játékos futballozik évek óta,
így mindkét fél számára hasznos és előnyös lehet, hogy a jó kapcsolat szorosabb lesz.
A megállapodás szentesítése után a klubok képviselőit kérdeztük.
Molnár Arnold, a Lakiteleki TE elnöke: – Az együttműködés alapja az volt,
hogy már régebb óta járnak át játékosok
Lakitelekről Kecskemétre, illetve hordták át
őket a szülők. Volt egy lehetőségünk, hogy
vásároljunk egy kisbuszt, amivel igyekeztünk ezeknek a gyereknek is segíteni ebben.
Emellett volt már egy régi kapcsolat a két
klub között, csak fel kellett ezt egy kicsit
éleszteni, miután nálunk is kialakult az új
vezetés. Nagyon sok játékos elkallódik azzal,
hogy nem jut akadémiai szintű képzéshez,

mi szeretnénk, ha ez Lakiteleken nem így
történne, ezért is kerestük meg a klubot azzal, hogy találjunk egy mindkét fél számára
hasznos és kedvező formát. Mi azt várjuk
tőle, hogy a játékosok számára ott legyen a
vonzó cél, hogyha küzdenek, akkor magasabb szintre is el tudnak jutni. Szeretném
azt látni, hogy a mostani ifjúságból minél
több jól képzett játékost tudunk Kecskemétre közvetíteni, akik aztán remélhetőleg
minél magasabb osztályban futballoznak
majd, ha nem térnek vissza hozzánk.
Czéh László, a KTE klubigazgatója: –
Nagyon szerettem pár évvel ezelőtt lejárni
Lakitelekre edzéseket tartani, a gyerekek
nagyon élvezték is, hiszen Tiszaalpárról és
Szentkirályról is bejártak. Az utóbbi másfél évben sajnos ez megszűnt, de azóta is
több gyerek jár be hozzánk onnan. Ezt a
hagyományt szeretnénk folytatni, a segítséget ezúton is köszönjük! Mi is próbálunk
segíteni, hiszen Verebélyi Gábor személyé-

ben egy kitűnő edzőnk is van Lakitelekről.
Szeretnénk egy kicsit jobban beindítani
helyben is a mozgást, illetve megteremteni
a folyamatosságot, hiszen úgy tudom, hogy
óvodában még fociznak a gyerekek, az iskolába kerülve már többen elmaradnak. Az
MLSZ tavaly beindította az iskolai programot, ebbe szeretnénk bevonni Lakiteleket is
valamilyen formában. Ez jó lehet az egyesületünknek is, de jó lehet Lakiteleknek is,
hiszen aki ott szeretne maradni, ők helyben
erősítik az utánpótlást, akik pedig át szeretnének jönni, velünk teszik ugyanezt.



Szerző: Nyitray András
A cikk a keol.hu-n jelent meg.
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Kizöldülünk!
Néhány praktikus
gondolat szemétügyeinkhez
ZÖLD HULLADÉK
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatása szerint sokszorosára növekedett
az elszállítandó zöld hulladék mennyisége. Éppen ezért tapasztaljuk, hogy
az elszállítása is tovább tart a kijelölt 1
napnál. Eredetileg 2 zsák elvitelét kalkulálták a ma is érvényes díjszabásba, amihez ezentúl szigorúan tartani is fogják
magukat. Díj ellenében természetesen
további zsákok beszerzésére, elszállíttatására is van lehetőség.
Szeretnénk a lakosság figyelmébe
ajánlani a KOMPOSZTÁLÁS lehetőségét. A konyhában, kertben keletkező
szerves hulladék ezzel a módszerrel,
kis ráfordítással értékes termőfölddé
alakítható. Az általános iskola Színes
kertjében a gyerekek is elsajátították a
módszert, Szelesné Kása Ilona tanárnő
iránymutatásával. Akár tanácsot is kaphatunk tőlük, tőle!
KOMPOSZTÁLJUNK
Komposztáló ládát lehet vásárolni, de
barkácsolhatunk is magunknak. Egy
egyszerű módszerrel karókból, kerítésből akár egy óra alatt felállítható.
Fontos tudni, hogy a tojáshéjon kívül
a komposztba csak növényi eredetű,
betegségektől mentes hulladékot he-

lyezzünk. A komposztunkat nedvesen
kell tartani, és időnként átforgatni. Ha
ezeket az alapszabályokat tudjuk követni, máris érdemes belevágnunk ebbe a
pénztárcánkat és a környezetet kímélő tevékenységbe. És ne feledjük, hogy
megkímélhetjük magunkat és másokat
a „csípős” avarégetés bosszúságától is!
SZÁRAZ – NEDVES ???
Ha nem válogatjuk a szemetünket, akkor mindent az ún. NEDVES kukába dobunk. Ez a szemét nem lesz újra
hasznosítva. Jelenleg még egy bűzös
szemétgödörben landol, ami ott éktelenkedik és rohad addig, amíg valaki
– talán unokáink – nem kezdenek vele
valamit.
Pedig nagyon sok mindent újra lehet
hasznosítani. Nekünk csak kis önneveléssel, odafigyeléssel külön kell válogatnunk és a SZÁRAZ kukába dobnunk.
Mi kerülhet a „SZÁRAZ”-ba?
• papírhulladék, italoskarton
(újság, folyóirat, füzet, könyv,
hullámpapír, csomagolópapír,
kartondoboz lapítva, kiöblített
italos kartondobozok kupak
nélkül)
• műanyag-és fémhulladékok
(kiöblített, kupak nélküli PET
palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos,

ásványvizes, üdítős flakonok;
műanyag zacskó vagy szatyor,
háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb
fémtárgyak)
Egyelőre az üveget a faluban kihelyezett
szelektív hulladékgyűjtőkbe vihetjük.
A veszélyes hulladékokat ne keverjük a kommunális hulladékok közé!
Az el nem használt gyógyszereket vigyük vissza a patikába, a kimaradt festéket a festékboltba, a permetszert a
mezőgazdasági boltba. A használt olajat
átveszik a MOL kúton.
Az elemeket gyűjtik néhány boltban,
de az iskolában, óvodában is. Az akkumulátorokat visszavásárolják.
Éljünk a lomtalanítás és az elektronikai hulladékgyűjtés lehetőségével!
Tartsunk garázsvásárt!
SZEMÉT AZ ÚTSZÉLEN, AZ
ÁROKBAN, AZ ERDŐBEN, A
VÍZBEN, …
Sajnos, nagyon sok eldobott szeméttel találkozunk úton útfélen. MIÉRT???
Hála azoknak, akik nem szemetelnek,
sőt összeszedik.
Bízunk benne, hogy egyre többen
lesznek!


Vass Anikó
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FONTOSABB
TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri 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,
06-20/915-7063
I. sz. Orvosi rendelő
Dr. Rácz Péter: 	
06-76/449-152
II. sz. Orvosi rendelő
06-76/449-152;
Dr. Laza Erika Gyöngyike:
06-30/240-8558
Gyermekorvosi rendelő
Dr. Sajósi Iván:
06-20/614-3660
Fogorvosi rendelő
Dr. Németh Norbert:
06-76/449-279
Védőnők:06-76/449-039
Család- és Gyermekjóléti
06-76/449-034,
Szolgálat:06-70/198-7420
Gyógyszertár:06-76/449-075
Laboratorium:06-20/519-5789,
06-20/934-0211
Állatorvos, Dr. Pesír Zoltán:
06-20/361-9330
Rendőrség / Tiszakécskei Járőrszolgálat:
06-20/539-6610
Körzeti Megbízott / Ledniczky Tibor:
06-20/539-5898
Polgárőrség / Madari Andor elnök:
06-30/412-5417
Tűzoltó parancsnok /Müller Ferenc:
06-70/978-9265
Laki-Konyha Kft.
06-76/449-001
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.:
06-62/565-600
Gázszolgáltató:06-40/824-825
Szennyvízszállítás:06-70/638-8347
Hulladékszállítás-FBH NP Kft.:
06-79/524-821
Volánbusz-menetrendi információ:
06-1/382-0888
MÁV-ügyfélszolgálat:06-1/349-4949
Falugazda(Ádám Richárd):
06 70/450 33 34
Temetkezési ügyintézés
06 76/ 449 044,
(Himalája Blue Kft.)
06 20/ 957 10 60

Anyakönyvi hírek
Születtek:
ɋ Harmatos Bernát, édesanyja neve: Pongrácz Márta
ɋ Kállai Luca, édesanyja neve: Varga Nóra
ɋ Török Dorottya, édesanyja neve: Tercsi Erika
ɋ Zérci Ádám, édesanyja neve: Nagy Mónika
ɋ Zérci Marcell, édesanyja neve: Nagy Mónika
ɋ Nyerlucz László, édesanyja neve: Balaton Katalin
ɋ Farkas Bertalan, édesanyja neve: Ferkó Zsuzsanna
ɋ Tasi Milán Csaba, édesanyja neve: Budai Zsuzsanna
ɋ Laczkó Zente, édesanyja neve: Bódia Hajnalka
ɋ Bot Dóra Enikő, édesanyja neve: Imre Enikő
ɋ Kuttenberg Adél, édesanyja neve: Bársony Irén
ɋ Varga Csanád, édesanyja neve: Káré Kata
ɋ Varga Vencel, édesanyja neve: Káré Kata
ɋ Bodó András, édesnyja neve: Ripp Zsuzsanna
ɋ Szabó Zsolt Benett, édesanyja neve: Polyák Edina
ɋ Heinrich Gellért Huba, édesanyja neve: Czilling Orsolya
Házasságkötés:
ɋ Budai János és Veréb Nikolett
ɋ Tóth Ferenc és Németh Nóra
ɋ Molnár Krisztián és Kerekes Anett
ɋ Egyedi Tibor és Bíró Katalin
ɋ Szabó Károly és Szalay Edit
ɋ Mester Sándor és Balázs Eszter Krisztina
ɋ Varga-Gácsi László Tibor és Budai Kitti
ɋ Turza Zsolt és Ferencz Anita Anna
ɋ Bobák Péter és Timár Imola
ɋ Király Béla és Ambrus Edit
ɋ Bardocz Álmos és Tóth Andrea
ɋ Borbély Bence Endre és Oroszi Nelli
ɋ Bársony Imre és Kókai Diána
Haláleset:
ɋ Kiss István 1940.
ɋ Tábori Kálmán József 1950.
ɋ Bodor Dezső (1978)
ɋ Gutpintér Mihályné szül.: Bánfi Rozália (1937)
ɋ Székely-Király Jenőné szül.: Tóth Mária (1943)
ɋ Boros Imre (1953)
ɋ Tóth Jenő (1939)
ɋ Dudás József Mihály (1955)
ɋ Figura Péterné szül.: Bársony Julianna (1943)
ɋ Koncz Józsefné szül.: Kökény Mária (1934)
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