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„Érik a szőlő…”
Véget ért a nyár, másképp süt a nap, egyre több termés érik be, folyik a betakarítás. A szüret a gazdáknak a számadás
ideje, összeveti a befektetett munkát a
terméssel.
A turisztikai szezon augusztus 20-án
hivatalosan véget ért, az iskola elkezdődött, a nyár végén mi is végezhetünk egy
előzetes számvetést mit is csináltunk az
elmúlt hónapokban.

Sok ismeretlen körülmény mellett
felkészültünk a turisztikai szezonra.
Legfőképp a vírus helyzet miatt nem
tudtuk mikor, hogyan, milyen szabályozók betartásával lehet, szabad-e
megnyitni a strandot, kit lehet beengedni,… A szezon előtti munkálatokat
elvégeztük, bízva abban, hogy megtérül
a befektetés. Megvizsgáltattuk a Tősfürdő kútját. A szükséges mértékben
felújítottuk a strandot, a kempinget,
pályázati forrásból megújult a fürdő faház. Programokat készítettünk elő, melyekkel kapcsolatban szintén sok-sok
ismeretlen körülménnyel kellett megbirkóznunk. Lehet – nem lehet, hogyan,
hányan, igazolás kell, nem kell… . Május
végén megnyithattuk a strandot, a járványügyi szabályok miatt erősen korlátozottan fogadhattunk vendéget. Soksok kisgyermek és szüleik örömére újra
megnyitottuk a Tőssellőt. Működtünk,

A TARTALOMBÓL:
lassan megindult az élet a Tőserdőben.
A programokat elkezdtük megvalósítani, lassan élet költözött a partra, a Tősbe. A végső számvetést még nem látva,
már talán elmondhatjuk, nem hiába dolgoztunk.
Természetesen a polgármesteri hivatalban, a falu többi részén is folytak a
munkálatok. Munkatársaink a folyamatban lévő pályázatok előkészítésén, megvalósításán dolgoztak. Az
elmúlt hónapokban adhattuk át a pump-track
pályát a Béke utcai parkban, megújult a Táncsics,
az Iskola utca burkolata,
megújult a 44-es melletti
régi kerékpárút egyik szakasza, elkészült a járda az
önkormányzat és a vasútállomás között, felavattuk
a Kerekdomb – Lakitelek
közötti kerékpárutat, elkezdődött a „Csapadékvíz elvezetése szikkasztó
árkokkal I. szakasz” megvalósítása, biztonságosabbá és komfortosabbá vált a
Rozsnyói parkban épített játszótér, a Lévai iskola előtt parkoló bővült, gyalogátkelő segíti a gyalogos diákok, szülők
közlekedését, folyik az önkormányzat
épületének belső felújítása, rövidesen a
Magyar Falu Programban elnyert forrásból megvásároljuk az új tanyabuszunkat.
Mindezek közben állami beruházással
épülnek a 44-esen a körforgalmak, rövidesen kezdődik a Széchenyi körút
felújítása a 44-estől a Vasadi sarkon keresztül a 44-esig tartó szakaszának felújítása. A kapásfalusi út teljes hosszának
újjáépítése. Előkészület alatt van a Szolnok–Kiskunfélegyháza közötti 4625-ös
út felújítása.
Bátran mondhatjuk, hogy sok munkánk ért, érik be! Elismerés illet minden
közreműködőt, aki hozzátette szakértelmét, tudását, támogatását ezekhez
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az elért eredményekhez! Egy-egy ilyen
fejlesztés egy település életében hosszú
távú hatással bír, amelyek az itt élők jobb
komfortérzetét, jobb létét szolgálják.
Kérem mindannyiukat, hogy összefogva gondozzuk tovább településünket,
így majd a beért termést mindannyian,
közösen „fogyaszthatjuk el”, élvezhetjük!
Tisztelettel:

Madari Róbert polgármester

„Földből magba,
magból szárba,
szárból virágba,
virágból kalászba,
kalászból kenyérbe,
kenyérből testembe,
testemből lelkembe,
lelkemből lelkedbe.”
    (Ősi áldás)
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Minden lakos örömére és egyben felelősségére

Lakitelek fejlődik, szépül
Fontosnak tartjuk a település fejlődését, éppen ezért megragadunk minden
alkalmat a pályázati lehetőségek kiaknázására. Szerencsére, olyan munkatársi
csapatot tudhatunk magunkénak a Hivatalon belül, akik mindent megtesznek
a pályázati kiírások sikeres megvalósítása érdekében. Ezúton is jár nekik a
köszönet!
Az utóbbi időszak sikerei:
Széchenyi Krt. – Polgármesteri Hivatal és a Vasútállomás közé eső
szakaszán járdafelújítás
A forrást a Belügyminisztériumtól kaptuk. A támogatás mértéke: 13.765.054 Ft.
Ez a járdaszakasz Lakitelek egyik legrégebbi, a gyalogosok forgalmát biztosító
építménye. Nagy szüksége van a meg-

újulásra. Várható befejezés: szeptember.
Aszfaltozott belterületi utak
felújítására két forrásból
nyertünk pályázatot:
ɋ A Táncsics utca teljes hosszában
megújult. Forrás: Belügyminisztérium, a támogatás mértéke:
19.752.926 Ft.
ɋ Az Iskola utca a Széchenyi Krt. és a
Béke utca közötti szakasza. Forrás:
Magyar Falu Program, támogatás
mértéke: 13.009.228 Ft
Mindkét utca az ott lakók és az ott áthaladók örömére, kényelmére újult meg.
Kérjük, fokozottan figyeljenek, és tartsák be a sebességhatárokat a gépjárművekkel, motorokkal!

Kerékpárút projektek:
ɋ Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárút felújítása a Lakitelek–Kapásfalu – Lakitelek, Zalán
utca közötti szakaszán. Forrás:
Magyar Falu Program, a támogatás
mértéke: 21.999.957 Ft
ɋ Kerékpárút építés Kerekdomb és
Lakitelek között. Forrás: TOP-3.1.115-BK1-2016-00007, támogatás mértéke: 220.715.006 Ft.
Csapadékvíz elvezetése
szikkasztó árkokkal, II. ütem
Forrás: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045, a
támogatás mértéke: 219.650.000 Ft.
A lakiteleki Polgármesteri
Hivatal felújítása
Forrás: Magyar Falu program, a támogatás mértéke: 25.564.912 Ft. A sokrétű
felújítási munkálatok megkezdődtek,
várható befejezés október – november.
Tanyabusz beszerzése
Forrás: Magyar Falu Program, a támogatás mértéke: 9.999.997 Ft.
Az előbbiekben felsorolt, elnyert pályázati összeg, összesen: 544 457 080 Ft
Köszönjük szépen a közbenjárást, a támogatást Lakitelek országgyűlési képviselőjének, Lezsák Sándornak!

Fehér István
Alpolgármester

Finisben az Építsd a biztonságot! – projekt
Lezárásához közeledik a BM-20-P-005
számú, Safecity 2.-Építsd a biztonságot! –
című projekt.
Miután a lakosság körében megtörténtek az előzetes felmérések, a következő beavatkozásokat jelöltük ki, majd
végeztük el a sikeres pályázatnak köszönhetően:

A Rozsnyói parkban három darab
napelemes kandelábert, két padot, két
szemétgyűjtőt, egy ivókutat, egy ismeretterjesztő táblát, valamint a Széchenyi körút felőli oldalon 95 cm magas
kerítést helyeztünk el, amelyek minden
bizonnyal a gyerekek komfortos és biztonságos játékát szolgálják majd.
A Lévai iskola mellett is többféle
munkálatot valósíthattunk meg. Az utcafronton 1,5 m magas, átlátható, 3D-s
új kerítést állítottunk. Kialakítottunk
egy gyalogos átkelőhelyet a szükséges
közvilágítással, jelzőlámpákkal felszerelve. Két darab fekvőrendőrt helyeztünk ki a közlekedés lassítása céljából.
Ezen felül megnöveltük a térkövezett
parkolóhelyek számát, bővítettük a

parkolási lehetőségeket az Arany János
utca felé is.

Pusztai Róbert
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A nehézségek ellenére
sikeres évet zárt a turizmus
Az elmúlt évek nehézségei és forráshiányai a település turizmusára is kihatottak, aminek leglátványosabb elszenvedője a Tősfürdő volt. Sajnos a pályázati
lehetőségek sem sorakoztak előttünk,
így esélyünk sem volt, hogy fejlesszük
hőn szeretett fürdőnket. Közben jött a
járvány, ami miatt az elmúlt két évben
alig nyithattak ki az egységeink.
A csónakkölcsönző szolgáltatásait
az idén 2 új SUP-pal bővítettük, aminek akkora sikere lett, hogy a következő szezonra beszerzünk még 2 db-ot. A
kölcsönző sikeres évet zárt, így jövőre
további kisebb fejlesztéseket is végre tudunk hajtani.

A kemping is sikeres évet zárt, reméljük, hogy az osztálykirándulások
szervezésével, még az őszi szezont is ki
tudjuk tolni. Jövőre itt is számíthatunk
apróbb fejlesztésekre.
Idén, a szokásostól eltérően június
elején nyithatott meg a Tősfürdő úgy,
hogy a szezon felében csak védettségi
igazolvánnyal volt látogatható. Miután
feloldották a korlátozásokat, a látogató
számaink is egyre jobbak lettek.
A Tősfürdő hiába elavult a környékbeli modern élményfürdőkhöz képest,
mégis megvan a maga varázsa és a sajátos vendégköre. Főként visszatérő
vendégeink és a nyugodt környezetet
kedvelő hazai és külföldi családok látogatnak minket rendszeresen. A vendégekkel való beszélgetésekből kiderül,
hogy azért szeretnek minket jobban,
mint a nagy fürdőket, mert itt családias
a hangulat, belátják a fürdőt, és a gyermekeiket is nagyobb biztonságban tudhatják, hiszen nincs akkora tömeg. És
mindannyian kiemelik a nagy, árnyékot
nyújtó fáink alkotta ligetes pihenőhelyeket, ahová elvonulhatnak a tűző nap
elől. Szeretik az ingyenes ugráló várat és
az ismét üzemelő Tőssellőt. Számtalanszor találkoztam családokkal a szezon
folyamán, akik fülig érő mosollyal jöttek

át a Sellő hídján, és élvezettel mesélték,
hogy felnőttfejjel is olyan jót játszottak
a zsilipekkel, hogy legközelebb is biztosan ellátogatnak hozzánk, hiszen végre
igazi családi programot találtak maguknak. A legnagyobb forróság közepette
sorra feküdtek a patak hűsítő vizében,
vagy csúsztak a drótkötélpályán a patak
mellett.
Az ilyen alkalmak olyan élményt
nyújtanak nekünk szolgáltatóknak is,
ami feledteti a nehézségeket, és jó érzéssel tölt el, hogy sikerült örömöt és
élményekkel teli napot szereznünk a
vendégeinknek.
Reméljük, hogy a most előkészítés alatt
álló pályázataink, ugyanilyen sikeres beruházásokat hoznak létre, és a Tőserdő,
valamint a Tősfürdő ismét elismert és még
nagyobb körben szeretett és látogatott családi élményközpont lesz!

Czinege Orsolya

Megkezdődik a Széchenyi körút felújítása
Augusztus 26-án megtörtént munkaterület átadása a 4622 j. út
(Széchenyi körút) felújítás kapcsán, mely beruházás a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megbízásából történik. A jelenlévők elmondták, hogy a munka várhatóan két héten belül elkezdődik,
addig a helyszíni mérések és kitűzések folynak.
A beruházás során megújul a
Széchenyi körút a szentkirályi
körforgalomtól a Vasadi-sarokig,
illetve a 4625 j. út után az Ugi út
burkolata, illetve padkája. A Széchenyi körút másik – sajnos az
évtizedek alatt igen elhasználódott szakaszára – más forrásokból kell előteremtenünk a
felújítás tetemes költségeit, ami
jelenleg még folyamatban van.

A munkálatokra 90 nap áll rendelkezésre a kivitelező
Duna Aszfalt Kft. részére, így, ha a körülmények kedvezők
maradnak, a tél beállta előtt átadásra kerülnek az új burkolatú utak. Ez idő alatt forgalomkorlátozásokra, lezárásokra számíthatunk, ami viszont a
buszközlekedés nyomvonalát
nem érinti.
Eredeti terv szerint a kapásfalusi körforgalom építésével
nem egyidőben történt volna a kivitelezés, így az ottani
munkavégzés miatt használt
terelőutak is várhatóan megváltoznak.
Kérjük fokozott figyelemmel
és körültekintéssel közlekedjenek az érintett szakaszokon!
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Átadták az új kerékpárutat
Augusztus 28-án avattuk a Kerekdomb és Lakitelek között megépült kerékpárutunkat.
Az eseményre elfogadta meghívásunkat
dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés alelnöke, Kakulya Zoltán, a
kivitelező SIGNUM ALFA TEAM Kft.
tulajdonos ügyvezetője, valamint Halápi
Sándor kétszeres velocipéd világbajnok,
egyszeres futókerékpár Európa bajnok.

Madari Róbert polgármester köszöntője és a forrást biztosító pályázat, a kivitelezés bemutatását követően dr. Mák
Kornél mondta el ünnepi gondolatait.
Halápi Sándor kerékpáros ikon a bicajozás szépségéről, testre-lélekre gyakorolt
jó hatásairól, a kerékpárutak építésének
előnyeiről beszélt.
A szalagot Dr. Mák Kornél, Kakulya
Zoltán és Madari Róbert vágták át.

Az ünnepélyes avatót követően a
kerékpárral érkezők közösen kipróbálhatták az új út egy részét, jó hangulatú kis túrát tettek a településen.
Ajándékul egy Tőserdő felirattal ellátott mellényt, valamint Tősfürdő belépőt kaptak.

Néhány adat a kerékpárút
építéséről:
A projekt összköltsége 304 110 000 Ft
volt, amelyből a támogatás összege
292 476 000 Ft. Eredetileg 240 000 000
Ft lett nekünk ítélve, amelyhez önkormányzatunk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól, valamint a Belügyminisztériumtól kért és kapott többletforrást.

A támogatást már 2017. decemberében odaítélték, a projekt megvalósítási
időtartamára a 2018. 04. 01.–2021. 11. 30.
közötti időszakot jelölték ki.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg.
A TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 pályázatban Lakitelek Önkormányzata
eredetileg Tiszakécske–Kerekdomb
közigazgatási határától Lakitelek Tasi-éri csatornáig tervezte a kerékpárút
megépítését. Az M44 építése miatt módosított tervek szerint a 3,5 km hos�szú kerékpárú 3 szakaszban épült meg
Tiszakécske–Kerekdomb közigazgatási
határától Lakitelek-Tőserdő Tősfürdőig.
Az M44-es autóút és a 44-es út közötti
szakaszt a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. építi, jelenleg a munkálatai
még zajlanak.
A kivitelező 2021. február 1-jén vette
át az építési területet és a megjelölt határidőre, 2021. augusztus 17-ére elkészítette a kerékpárutat, amikor a műszaki
átadás is megtörtént. Apró kiegészítések
vannak még hátra, melyek a kerékpárút
használatát nem befolyásolják.
Köszönjük az önkormányzat pályázatokkal foglalkozó munkatársainak alapos munkáját, mely alapján meg tudott
valósulni a pályázott cél!
Mindenkinek biztonságos
kerékpározást kívánunk!
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Módosultak a külterületi utak elnevezései
A történet 2017-re nyúlik vissza, amikor
a 128/2017. (IX.14.) számú önkormányzati határozatával Lakitelek Önkormányzata döntött „Közterületek elnevezése” tárgyban, azaz új nevet kaptak
a külterületi utak, melyet az akkori képviselő-testület támogatott, egyidejűleg
felhatalmazta az akkori polgármestert,
hogy az új közterületek
elnevezésével kapcsolatos ügyintézéseket
megtegye. A lakosság
akkoriban ezt csupán az
új utcanévtáblák elhelyezésből érzékelhette.
Az elmúlt 4 évben a határozat végrehajtásának
elmaradásából adódóan
viszont a problémák felhalmozódtak, ezért a helyzetet rendezni
kell, a mulasztást pótolni szükséges.
Az elnevezések jórészt a helyben
kialakult hagyományos neveknek megfelelően módosultak, melyeket a képviselő-testület 2021. június 29-i ülésén
kiegészített. Célunk az, hogy a kialakult
elnevezések megtartása mellett olyan
átlátható és jól azonosítható címrendszert hozzunk létre, mely nem csak a

Kormány által meghozott szabályoknak
felel meg, hanem mind a tűzoltók, mentők, mind az egyéb szolgáltatók részére
könnyen megtalálható lesz. Ezen akár
emberéletek is múlhatnak!
A képviselő-testület által hozott
döntés csak a közterületek elnevezését érinti, a határos ingatlanok címének módosítása a jegyző
hatáskörébe tartozik. A
döntésről, a közterületek
változásáról a lakókat, az
érintett hatóságokat, szolgáltatókat természetesen
értesíteni, illetve ennek elmaradását pótolni szükséges. Ezt a mindannyiunkra
sok kellemetlen feladatot
rovó munkát megkezdtük,
a címváltozásokról szóló határozatokat munkatársaink elkészítik, melyet az
érintett ingatlanok minden – a tulajdoni
lapon bejegyzett – tulajdonosának megküldünk. A határozat véglegessé válását
követően a Központi Címregiszterbe a
címek bejegyzésre kerülnek, a lakcímkártyát a Járási Kormányhivatal automatikusan elkészíti, és megküldi minden
lakó részére. A régi kártyákat a Kor-

mányhivatalhoz kell visszaküldeni vagy
a járási ügysegédnél leadni, aki hétfőnként továbbra is elérhető – átmenetileg
a közösségi tér régi jegypénztárában.
A lakcímváltozásról a Lakiteleki
Postahivatalt és a Földhivatalt értesítjük, a szolgáltatók megkeresésünkre
tájékoztattak, hogy a címváltozást az
egyedi azonosítók megadásával tudják
átvezetni. Ezen felül a címváltozás bejelentése egyéb helyeken (biztosító, cégek
esetén cégbíróság, nyugdíjfolyósító stb.)
az érintettek feladata. Amennyiben bármilyen hatóság részére szükség van igazolás kiállítására, hogy költözéssel nem
járó lakcímváltozás történt, kérésükkel
forduljanak munkatársainkhoz!
A közterületnév táblákat Lakitelek
Önkormányzata cserélni fogja, a házszámok kihelyezése azonban az ingatlantulajdonosok feladata. Kérjük, hogy a
címváltozásnak megfelelő házszámokat
a közterületről jól látható módon minél
hamarabb helyezzék ki, segítsék ezzel a
közfeladatot ellátók, valamint a szolgáltatók munkáját!
Megértésüket és együttműködésüket
köszönjük!

Kovács Renáta

Sajtóközlemény

EGÉSZSÉGHÁZ FEJLESZTÉSE
LAKITELEKEN 2021/08/11

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

160 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
SEGÍTSÉGÉVEL ÚJUL MEG A LAKITELEKI EGÉSZSÉGHÁZ
A TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00024 PROJEKT KERETÉN BELÜL.
A Széchenyi 2020 program keretében „Az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírására benyújtott
projekt megvalósítására készített terv építési
engedélyt kapott, elkészültek a kiviteli tervek,
a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.
Az 1. ütemben megvalósul a főépület tetőcseréje, a hátsó bővítmény kivételével teljeskörű külső átalakítása, akadálymentes mosdó
kialakítása, a főépület és a gyermekorvosi
rendelő épületének földszinti összekötése.
Fontos energiahatékonysági intézkedések is a
beruházás részét képezik, mint a hőszigetelés,
külső nyílászárócsere, a fűtéskorszerűsítés
előkészítése. A fejlesztés eredményeként egy
olyan egészségügyi szolgáltató épület létesül, ahol helyet kap a fogorvosi rendelő, egy
felnőtt háziorvosi rendelő, a gyermekorvosi
rendelő és a védőnői tanácsadó.

Az 1. ütemben a rendelkezésre álló anyagi források a fenti átalakítást teszik lehetővé.
A fejlesztés keretében új eszközök is beszerzésre kerülnek a védőnői tanácsadóba.
A beruházás megvalósításának
tervezett befejezése: 2022. 09. 30.

„A projektről bővebb információt a
www.lakitelek.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:
Hajagos Pál +36 20 359 1339;
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu
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Lépések a csapadékvíz-elvezetés
problémájának megoldása felé
Támogatással elvezető
árkokat alakítunk ki
Lakitelek Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
40 000 000 Ft támogatást nyert Lakitelek belterületén csapadékvíz szikkasztó
árkok kialakítására. A beruházás során
a Móricz Zsigmond úton, a Hankovszky
utcában, a Muraközy utcában, a Vasút
utcában, a Zalán utcában, a Rózsa utcában, a Szikra utcában, a Zrínyi utcában, a
Martinovics utcában, valamint a Kinizsi
és Vak Bottyán utcák sarkán készülnek
árkok több mint 700 m hosszan. A munkát hosszas tervezés és engedélyeztetések sora előzte meg. Lakitelek Önkormányzata 2021. júniusában kapta meg a
vízjogi létesítési engedélyt a szikkasztó
árkok megvalósítására.
A kivitelező kiválasztása után lakossági tájékoztatót tartottunk. Minden
érintett a postaládájába kapott meghívást. Ennek ellenére az augusztus elején
megrendezett tájékoztatóra csak kb. 30
megjelent volt kíváncsi. Ekkor bemutatásra kerültek a pontos tervek, melyet
később Lakitelek honlapján is közzétettünk.
Az engedély jogerős, attól eltérni
nem lehet. Ahogyan tapasztalhatták, a
munka a Móricz Zsigmond úton már
megkezdődött. A kivitelezés során nyílt
csapadékvíz-gyűjtő árkok készülnek,
melynek belső felületét gyepráccsal ala-

kítják. A kialakított árkokat átalakítani, befedni, betemetni nem szabad!
Az árkok helyének kijelölése korábbi tervek alapján történik. A műszaki koordináták nem minden esetben egyeznek a
valós terepviszonyokkal, de a beruházási
csoport munkatársai minden egyes jelzést
a helyszínen kivizsgálnak, hiszen közös
érdekünk, hogy a szikkasztók a rendeltetésüknek megfelelő helyre kerüljenek.
Szerencsére a belvízmentesítés folytatódhat, hiszen Lakitelek Önkormányzata 2021-ben újabb 230 millió támogatást nyert csapadékvíz-szikkasztó árkok
kialakítására a faluban további helyszíneken, melynek tervezése folyamatban
van.

Kovács Renáta
Szakítanunk kell az utcára
kivezetett esővíz gyakorlatával
A kialakult lokális belvíz-problémáknak
egyik oka az egyes ingatlanokon nagy
számban kialakított helytelen csapadékvízelvezetési módok. Országos előírás, hogy
az ingatlanon keletkezett csapadékvizet az
ingatlanon belül kell elszikkasztani vagy
összegyűjteni. Ettől eltérően azonban az
esetek nagy többségében különböző módokon a közterületre (járdára, zöldfelületre,
útra) van kiengedve a tetőn keletkező esővíz
mennyisége. Ez nem csak szabálytalan, de
az utcában mélyebben fekvő ingatlanokat,

pincéket veszélyeztetnek ezek a megoldások.
Fontos, hogy mindenki gondos gazda módjára a saját csapadékvíz-elvezetőjét karbantartsa és a szabálytalan megoldásokat
megszüntesse! A tervek készítésének alapadata a vízgyűjtő terület meghatározása. A
számításkor azonban nem lehet figyelembe
venni a szabálytalanul megvalósult kivezetéseket, így a kialakításra kerülő árkok nem
alkalmasak arra, hogy nagy mennyiségű,
az épületek tetejéről kivezetett csapadékot
befogadjanak.
A következő képeken HELYTELEN
MEGOLDÁSOKat mutatunk be:
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Ügyintézés a polgármesteri hivatal felújítása alatt
A Magyar Falu Programban elnyert forrásból folyik az önkormányzat épületének belső felújítása.
A felújítás idején kollégáink a közösségi tér és a könyvtár különböző helyiségeiben végzik munkájukat.
A közösségi tér aulájában a földszinten a titkárság, a karzaton a polgármester, az alpolgármester, a jegyző kapott
helyet. A külső klubban a pénzügy, az
adóügy, a személyzet munkatársai dolgoznak. A gyermekjóléti szolgálat fo-

gadta be az anyakönyves és a szociális
ügyekkel foglalkozó kollégákat. A könyvtárban dolgoznak a vagyongazdálkodási
csoport (építésügy, pályázati tevékenység) munkatársai.
Terveink szerint három hónap múlva megújult, modern környezetbe térhetünk vissza.
Az alábbiak szerint érhetőek el a Hivatal munkatársai a felújítási munkálatok ideje alatt:
Petőfi Sándor Művelődési
Ház Közösségi Színtér
ɋ polgármester, alpolgármester,
jegyző, titkárság 
elérhetőségük: 06/20-242-8659
ɋ Hivatali ügysegéd, FBH-NP Nonprofit Kft. ügyintézője
elérhetőségük: 06/20-242-8659

ɋ pénzügyi csoport, munkaügy, adóügy (külső klub)
elérhetőségük: 06/20-242-4466
ɋ anyakönyvi ügyek, szociális ügyek
elérhetőségük: 06/76-449-034
Községi Könyvtár
ɋ beruházás, építésügy
elérhetőségük: 06/76-448-957

25 év után testvértelepülési szerződést
kötött az erdélyi Kilyénfalva és Lakitelek
A Mária-Magdolna napi búcsúra hívta meg Gyergyóújfalu Önkormányzata
(melynek része Kilyénfalva település)
Lakitelek küldöttségét, hogy a 25 éve tar-

tó egyházi kapcsolatot hivatalos testvértelepülési szerződéssel erősítsük meg.
Július 22-én a délelőtti szentmise alkalmával mindkét település polgármes-

tere méltatta azok tevékenységét, akik
ezt a kapcsolatot kialakították, a mai
napig fenntartják.
Délután nyilvános ünnepi testületi
ülés keretében – közel száz fő érdeklődő előtt– írta alá a két polgármester
a három nyelven (magyarul, angolul és
románul) leírt testvértelepülési megállapodást.
A lakiteleki Erki Tibor megható emlékezésében idézte fel a 25 évvel ezelőtti
kezdeteket, majd Kilyénfalva katolikus
plébánosa –vagy ahogyan a helybeliek
nevezik, „pap bácsija”– idézte fel elődje,
néhai Fejér Lajos atya szerepét a két település katolikus egyházközösségeinek
szoros kapcsolatáról.
A pénteki kirándulás keretében delegációnk tagjai megkoszorúzták Fejér
Lajos atya sírját Csíkszentgyörgyön.
A testvértelepülési megállapodás
alapján szorosabbá kívánjuk tenni az
együttműködést, pl. közös pályázatok
benyújtásában, sport és kulturális, idegenforgalmi területen egyaránt.
Nagy tisztelettel köszöntjük Kilyénfalvát Lakitelek testvértelepülései között!
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Hírösszefoglaló az iskolából
Miniszteri dicséret és Pedagógus
szolgálati emlékérem kitüntetésben
is részesültek Káré Gáborné intézményvezető-helyettes asszony, Tóthné
Nagy Ilona a nyárlőrinci tagintézmény
vezetője, és Kenderesi István tanár úr.
Káré Gáborné a Lezsák Sándor képviselő úr alapította Pedagógusok a kistelepülésekért díjat is átvehette. Szeretettel
gratulálunk!
A Lakiteleki Eötvös Iskola nyugdíjazás miatt megürült intézményvezetőhelyettesi beosztására 2026. augusztus
15-ig Dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó
kapott megbízást. Munkájához sok sikert, sok örömöt kívánunk!
Gratulálunk Takács Mária tanító
néninek, aki német nyelvtanári szakon
sikeres államvizsgát tett.
Táborosi Andor tanár úr szeptembertől főállásban a helvéciai iskola
pedagógusa lesz. Köszönjük lakiteleki
munkáját, pályafutásának folytatásához
jó egészséget, sok örömöt kívánunk!
A nyár folyamán tizenkét Erzsébet
napközis tábort, ezeken felül nyári
napközit szervezünk intézményünkben. A Kecskeméti Tankerületi Központ iskolái közül a legtöbbet. A nyári
napközis ügyeletről bővebb beszámolót
Vargáné Darabos Márta tollából olvashatnak:
Június 30-ig kötelező az iskoláknak
biztosítani a nyári ügyeletet. A nyári
szünetben 70-80 (!) gyereknek jelezték
a szülei, hogy szükségük lenne a gyermekfelügyeletre. Az iskolánk e hatalmas

szülői igény miatt – az Erzsébet-táborok
mellett – biztosítja a napközis gyermekfelügyeletet is. Sajnos, külön erre pénzeszközeink nincsenek, abból az anyagból gazdálkodhatunk, amink van. Ahogy
„nyitott az ország”, mi is egyre több
programot biztosítottunk a gyerekeknek az ügyeletben. Hálásan köszönjük a
sok-sok támogatást, amit a lakiteleki intézményektől, vállalkozásoktól kaptunk.
A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a Községi Könyvtár és a Közösségi
Tér nyári programjai, a Tősfürdő ingyenes belépői, Kotvics István szikvízkészítő, ifj. Szabó Tibortól és családja
(Kézműves Delikátesz), Gulyás Imre
Lakásfelszerelési és ajándék boltja, Molnár Gábor (IT Pavilon), Varga Józsefné
cipőboltja, Tóth Sándor, az Antológia

Nyomda, az Anna Presszó, Tasiné Novák Mária, Madari Róbert, Fehér István,
Kecskés Mariann, Somodi Hannó felajánlásai. Nagyon szépen köszönjük a
gyermekek nevében is!
Nagy élmény volt, hogy a Tisza GYM
és Sportközpont fogadott bennünket
az edzőtermeiben. Ökölvívó-edzésen is
részt vehettünk náluk. Lebicikliztünk
a Tősfürdőbe. Jaj, de jó volt a medencékben, a Tőssellőben lenni és a Grillteraszon enni! Virágot ültettünk, hajtogattunk, színeztünk. Dobozházakban
hűsöltünk és a falu több játszóterén is
játszottunk. Hajtogattunk, kincsesládát
készítettünk, fára másztunk. „Döglött
macska” játékot, sportjátékokat és társasjátékokat játszottunk. Volt játékos
kérdőív is. Jártunk kiállításon a Mákvirág Drogériában. Sok ismerős arcot fedeztünk fel a régi tablókon. Guszti bácsi
szobájában is sok érdekesség fogadott
bennünket.
A nyári ügyelet gyermekeit igyekeztek beszervezni legalább egy-egy turnusra az Erzsébet-táborokba a kollegáink.
Így egy-egy kirándulásra is eljuthattak
a nyáron. Ennek ellenére, mint kiderült
júliusban már nincs is nagyon igény az
ügyeletre. Persze, az extrém nagy forróság miatt alakulhatott ez így. Mindenkinek szüksége van szabadságra, a
gyerekeknek is! Köszönet mindenkinek
a helytállásért és a segítségért!
A Kecskemét Élményközpontban
táborozó lakiteleki diákok programjairól Nagyné Nádudvari Ilona számolt
be: Az elmúlt évekhez hasonlóan a Ter-
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mészettudományos Élményközpont és
Tudástár pályázatának keretében június
utolsó hetében 20 felsős tanulónk vehetett részt a Kecskeméten a Tudomány és
Művészetek Házában szervezett ingyenes nyári táborban. Az első két napon
az elektromosságtan világával ismerkedhettek meg diákjaink. Áramköröket állítottak össze, melyek zenéltek,
rádióadást vettek, propellert röptettek,
kipróbálhatták hogyan működnek a digitális kijelzők. A csillagászat és az idő
érdekes összefüggései színesítették az
első két nap programját. A második két
napon a kémia világába kalauzolták el
diákjainkat, akik csoportokban saját
maguk is kísérletezhettek. A legérdekesebbek: szén-dioxidot állítottak elő
és megfigyelték a tulajdonságait, fáraó
kígyóját, láva lámpát és vulkánt készítettek, indikátorok működését figyelték
meg. A legveszélyesebb kísérlet a tábor
zárásakor várt ránk. Az önként vállalkozóknak Zsóka néni meggyújtotta a tenyerét. Egy-két bátortalanabb kivételével mindenki, Kozmáné Éva néni és én is
bevállaltuk ezt a bátorság próbát

Iskolánk 5.a osztályos tanulója, Egeresi Sára tovább folytatta kiváló versenyzését. Számos országos bajnoki címet szerzett kenusunk a nyár folyamán
egyéniben és párosban is, de csapatban
is szép helyezéseket értek el. Gratulálunk neki, és edzőjének!
Negyedik alkalommal zengtek naphosszat a húrok Tőserdőn, a Rózsatáborban, amely idén is teltházzal, 51
gyermek részvételével zajlott július
első hetében a Kontyvirág Erdei Iskolában – kezdi beszámolóját Léczné Urbán
Bernadett tanárnő. A táborban öt, különböző tudásszintű csoportban zajlott
az oktatás, a résztvevők az egész országból, sőt a Partiumból érkeztek. A lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és
AMI nyárlőrinci tagozatának növendékei közül tizenketten jöttek el. A tábor
szakmai vezetője Nauner-Agárdi Éva,
szervezőként pedig Báti-Dobos Szilvia
segítette a tábor munkáját. Az élményekkel, vidámsággal, előadásokkal tarkított hetet egy csodás gálaműsor zárta:
a gyermekek itt mutatták meg a héten
tanultakat – szülők, barátok, népzenekedvelők hatalmas örömére.
A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány 500
ezer Ft-tal támogatta fűnyíró traktor
beszerzését az udvarrészek rendben
tartására.
A SzínesKert, mentorkerti minőségében vehetett részt az Iskolakert Hálózat magfogásos pályázatán, melyről
Szelesné Kása Ilona tanárnő számolt be:
A „Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért” magbankjából
továbbszaporítás céljára két különleges

színű paradicsomot és sütőtök magot
választottunk. A paradicsom magvakból
a diákok otthon nevelték fel a palántákat. Téglából építettünk magaságyásokat nekik, majd folyamatosan gondoztuk őket, figyeltük fejlődésüket. Bízunk
benne, hogy iskolakezdésre be fognak
érni a magfogásra alkalmas sárga és lila
paradicsomok és a diákokkal folytathatjuk a magok begyűjtését. Bővebben
a magfogásról itt olvashatnak: https://
maghaz.hu/doksik/magfogasi_praktikum.pdf .
A 2021–2022. tanévben új kollégáink
lesznek: Bayerné Lengyel Erika, aki
az 1.b osztályosokat fogja tanítani; és
a napközis csoportot vezet; Gelányi
Kata, aki angolt tanít, és a napköziben
tevékenykedik, Horváth Imola Luca,
aki a napközi mellett a 3.c osztályban tanít; Kiss Ilona, aki napközis csoportot
vezet majd; Ottenberger Andrea, aki
az angol nyelv oktatásán túl tanulószobás csoportot irányít; valamint Lakatos
Bence, aki klarinétórákat tart diákjainknak. Sok örömöt kívánunk Gulyásné
Győri Piroskának és családjának, akik
gyermekáldás elé néznek! Piroska osztályát Takács Mária veszi át az új tanévben. Minden diákunknak, családjaiknak,
pedagógus kollégáinknak vírusmentes
szép tanévet kívánunk!
Szülői Közösségünk tagjai szeptember
18-án jótékonysági bográcsos pörkölt és süteményvásárt tartanak a
művelődési háznál, amelyet tombolahúzással és zsákbamacska válogatással
színesítenek. A rendezvény plakátját
lapunkban láthatják. Szeretettel várunk
mindenkit az eseményre!

Olajos István
iskolaigazgató
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„Micsoda boldogság! – Iskolás vagyok!
Titkokat tárok föl, akár a nagyok!
Iskolás lettem úgy, mint a nővérem,
füzeteit, könyvét többé nem irigyelem.
Együtt fogunk járni reggel kézenfogva,
az óvoda kapura csak titkon nézek, – lopva...”
…mondta boldogan az egyik leendő elsős kislány Bősze Éva:
Micsoda boldogság! c. versét augusztus 29-én a tanévnyitón.
Ezen a napon eljött a nagy nap az óvodától búcsút vett gyermekek életében.
Mivel a vírushelyzet miatt elmaradt március 12-én az iskolába hívogató Gergely-járásunk, így ezt a hagyományunkat
is felelevenítve, az új óvoda udvarán kötötték fel az iskolát
kezdő nagyok a szalagjaikat az iskolarúdra. Minden gyermek
besorakozott a saját leendő tanító nénijéhez, majd felkötötte
a nevével, óvodai jelével ellátott szalagját a tanítója által
fogott botra. Büszkén lengették a szalagjaikat a gyermekek,
és miután felkötötték azt a rúdra, együtt sétáltak át az is-

kolába a tanévnyitóra, ahol tele izgalommal várták az újabb
élményeket.
Az iskolába történő beharangozással végleg elszakadtak az
óvodától, és immár kezdik a komoly iskolás éveket.

Aszódiné Magyar Beáta
óvodavezető

Ismét nyugdíjba vonult egy pedagógus kolléga
Augusztus 27-én az óvodától – gyerekektől, szülőktől, kollégáktól – végleg
búcsút vett Gulyásné Varga Edit, aki 4
évtizedes óvodás gyermekek fejlesztésével, nevelésével eltöltött idő után úgy
döntött, hogy nyugdíjba vonul.
Gulyásné Varga Edit 1981. 08. 24-én
kezdett dolgozni az intézményünkben
óvónői munkakörben, helyettesítői álláshelyen, még képesítés nélkül.
Óvodai munkáját mindig nagy szorgalommal és lelkesedéssel végezte.
Szívesen és önként vállalt társadalmi
munkát. Gyermekcentrikussága példaértékű, mindig bensőséges kapcsolatot
tudott kialakítani a csoportjába járó
gyermekekkel. A munkájához szükséges szakmai tudását önképzéssel,
továbbképzéssel, gyakori hospitálással szerezte. Kiváló személyiségének
köszönhetően – empátia, gyermekszeretet, segítőkészség, felelősségtudat,
őszinteség – tudta hosszú ideig képesítés nélkül is ellátni az óvónői munkát.
Mindig figyelembe vette a gyermekek
eltérő fejlettségét, és ennek megfelelően már ekkor is végzett fejlesztő
tevékenységet. A jó megfigyeléseivel
mindig segítette a csoportvezető óvónő pedagógiai munkáját. Rendkívül
kreatív, jó kézügyességével mindig
hozzájárult a csoportban szükséges
eszközök, dekorációk gyarapításához.

Szakmai tanulmányait
Budapesten kezdte 1995
februárjától az Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola Levelező Tagozatos Óvodapedagógus szakán. Majd kiváló minősítéssel szerezte
meg oklevelét 1998-ban a
Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán.
Szakvizsgáját nyelv- és
beszédfejlesztő szakon szerezte 2005ben.
Továbbképzéseken folyamatosan
képezte magát az eltérő fejlettségű
gyermekek fejleszthetőségével kapcsolatban, autizmus, olvasás-írászavar
diagnosztikája, beszédpercepciós diagnosztika és terápia terén. A gyermekek
személyiségét tisztelve mindig hitt abban, hogy minden kisgyermek fejleszthető. Fejlesztő pedagógusként aktívan
tevékenykedett munkaközösségekben,
erősítette nevelőtestületünk szakmai
fejlődését.
Edit nevelőtestületünk tapasztalt,
meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Számos
főiskolai hallgatót vagy pályakezdő óvodapedagógust mentorált, példát mutatva szakmai tevékenységével.
Munkakedve, a gyermekek szeretete
a mai napig töretlen.

A 2000-től induló Laki Lurkó óvodai újságunk főszerkesztője és a 2014-től
működő honlapunk
– weboldalunk szerkesztője. Kiválóan
képviselte az intézményünket a PR
tevékenységek és a
célirányos kommunikáció terén, melyben tudását is gyarapítva továbbképzésen is részt vett.
2001 óta volt szakszervezeti titkár.
Emberi magatartása, szakmai felkészültsége, terhelhetősége, lelkesedése,
gyermekszeretete példaértékű.
2021 decemberében a nők kedvezményes nyugdíját kezdi meg.
Boldogok vagyunk, és büszkék arra,
hogy egy ilyen óvodapedagógussal dolgozhattunk együtt, aki a szakmai tevékenysége során mindig jelentősen
hozzájárult az intézményünkben folyó
nevelés eredményességének növeléséhez, az intézményünk fejlődéséhez.
Gratulálunk ehhez a tartalmas és sikeres szakmai életúthoz! Kívánunk valamennyien nagyon boldog és nyugalmas
nyugdíjas éveket, jó egészséget.

Aszódiné Magyar Beáta
óvodavezető

NTÉZMÉNYI HÍREK p 11

OTTHONUNK LAKITELEK

Augusztus 19–20. –
Lakitelek-Tőserdő
Idén két napos augusztusi, ünnepi rendezvényt szerveztünk. Az első napon a
körülöttünk létező kultúráké volt a főszerep, világzenei kínálat mellett működött a bor- és pálinkautca a tőserdei
faházakban.
Augusztus huszadikán koncertek
mellett került sor az államalapítással
kapcsolatos ünnepi műsorra, ahol Bagi
Ferenc atya és Kókai Géza tiszteletes úr
szentelte meg az új kenyeret.
Ezek után az elmúlt évben született
66 kisgyermek szülei vehettek át Madari
Róbert polgármestertől egy-egy kedves
ajándékcsomagot.
Újdonság, hogy a jubiláló házaspárokat is köszöntötték, valamint a tavaszi
pandémiai intézkedések miatt ezen alkalommal került sor a lakiteleki kitüntető érmek átadására is.
Az este a naplemente után a Holt-Tisza közepén úszó máglya meggyújtásával, majd a tradíciók szerinti fáklyáscsónakos felvonulással folytatódott,
ahol a dinnyehéjakban meggyújtott
mécseseket engedték útjukra a csónakokban ülő lakiteleki civil szervezetek
képviselői.
Ezután látványos tűzzsonglőr-show
vette kezdetét. Az est most is parkolóbállal ért véget.
Nagyon köszönjük a sok-sok segítséget, lelkesedést és bíztatást mindenkinek, aki valamilyen módon részt vett
az ünnepséggel kapcsolatos teendőkben! Külön szeretnénk megköszönni
Faragóné Prikkel Brigitta és családja
segítségét, Pusztai Róbert és a településüzemeltetés dolgozóinak kitartását,
Vargáné Darabos Márti mentorálását,

Rőfiné Törteli
Ágnes és a Szikra
Népdalkör, Szűcs
Pál, Liptai Anikó,
Tóth Sándor, Czinege Orsolya, Gulyás Imre, Andonov Anita, Zérczi
Richárd és a din�nyebelező szakosztály (Kovács
lányok és Kovács
Janó) felbecsülhetetlen segítségét és azt a megannyi biztatást,
amit sok embertől
az elmúlt hetekben, napokban kaptunk.
Augusztus utolsó hete Lakiteleken
Az utolsó nyári hétvégén több mozgalmas esemény zajlott. Átadták a Tőserdőben a kerékpárutat, amely a falu körüli családos biciklitúrával zárult. Kétszáz
körüli résztvevő hajtott végig a szombati motoros találkozó felvonulásán, ami
után koncertek csendültek fel a tőserdei
nagyszínpadon. Sajnos, az eső is eleredt,
ami miatt egy kicsivel hamarabb lett
vége az estének, mint azt vártuk.
Kollégáimmal keddtől vasárnap estig
büszkén mutattuk be a helyi termelőket és értékeket Kecskemét főterén, a
nulla kilométerkő mellett településünk
kiállításán. Szombaton Lakiteleké volt a
főszerep, ahol nagy érdeklődés kísérte
kóstolóinkat, foglalkozásainkat.
Kiállításunk díjazásban is részesült:
elnyertük a Kiskunsági Nemzeti Park
különdíját, melyhez egy festmény és egy
elismerő oklevél is járt.
Mindez nem jöhetett
volna létre nélkülük:
A lakiteleki CSAK csoport, Alföldi Borok: Papp
Kálmán családi borászat,
Szikvíz: Kotvics István,
Fürjtojásos tészta: Antal
Imre, 100%-os gyümölcslevek: Flóravit Kft., Fürj
és Fürjtojásos termékek:
Kovács Dóra, Zöldségfeldolgozó: Hungarikum Liget, Házias Ízek Lakitelek:
Boros Sándor, Görögdin�nye és burgonya: Faragó
Bt., Kézműves termékek:
Színeskert, Színeskert

foglalkozás: Szelesné Kása Ilona, Mázas
kerámiák: Sánta Márton, Rétes: Anna
Presszó, Sajttál: Kwaysser Dominika –
Sajtangyal, Gyógynövényes készítmények: Lendvai Edit – ditke.vajak
Köszönjük mindenkinek, aki ott volt,
segített és hozzátett, hogy szép és igényes kiállítással büszkélkedhettünk a hírös városban majd’ egy héten keresztül
a Hírös Héten!

Harmatos Zoltán

Petőfi Sándor Művelődési Ház

Közösségi Színtér vezető
Szeptemberi–októberi programok
ɋ Szeptember 3.: Üdülőterületi
Fórum a Tőserdőben
ɋ Szeptember 10.:
Közmeghallgatás, falugyűlés
ɋ Szeptember 14.:
Vöröskereszt Véradás
ɋ Szeptember 17.:
Kulturális Örökség Napja:
ɋ 18:30 Langaléta Garabonciások
gólyalábas vásári komédiája
ɋ 19:30 Kasztel Antal: A fürdőszálló szelleme (színi előadás egy
felvonásban)
ɋ 20:30 Táncház
ɋ Szeptember 18
Kulturális Örökség Napja:
ɋ 09:00 Helyismereti Séta: A
Szikra Csárda legendáriuma (vezetett túra a Magyar Vándor-Ló
Hagyományőrző Egyesület tolmácsolásában)
ɋ Szeptember 18.: Iskolai Nap az
SZMK szervezésében a Művelődési Ház
parkjában
ɋ Szeptember 25.:
Szent Mihály napi FALUNAP!
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ɋ Október 1.: Idősek Napja
ɋ Október 2.: Őszköszöntő Szüreti Nap
a Szivárvány Óvoda szervezésében
ɋ Október 8.: Basszuskulcs Klub
ɋ Október 9.: Vass Lajos Népzenei Találkozó
ɋ Október 16.: Operett Est
ɋ Október 22.: Október 23-i települési
megemlékezés
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szent Mihály-napi Falunap 2021
A Petőfi Sándor Művelődési Ház
parkjában
Szeptember 25.
Programok:
ɋ 10:00 – Lóca együttes gyerkőcműsora
ɋ 10:00 – Indul a főzőverseny (várjuk
baráti társaságok, családok jelentkezését)
ɋ 11:00 – A Babtársulat Óriásbábos előadása nem csak kicsiknek
ɋ 12:00 – Jóni György cigányzenekara
szórakoztatja a főzőcsapatokat
ɋ 14:00 – Gödény Anikó gyerekműsora
ɋ 14:30–15:00 Főzőverseny zsűrizése

OTTHONUNK LAKITELEK

ɋ 15:00 – Jó ebédhez szól a nóta – Színpadon Jóni György cigányzenekara
ɋ 16:00 – Dudorások Citerazenekar
ɋ 16:15 – Ügyességi versenyek – aTőserdőLelke csapatával (itt is várjuk baráti
társaságok, családok jelentkezését)
ɋ 17:00 – Lakiteleki Tűzoltózenekar
koncertje
ɋ 17:45 – Főzőverseny eredményhirdetése
ɋ 18:00 – European Operett bemutatja:
„Hajmási Péter…” operett előadását
ɋ 19:00–23:00 – Alibi zenekar – a legnépszerűbb slágerekkel és mulatós
dalokkal
Napközben ingyen ugrálóvárak, arcfestés, csillámtetkó, lovagoltatás, célba lövés a tűzoltókkal, valamint játékudvar.
Délután házi lekváros fánkra hívunk
meg mindenkit a készlet erejéig, mely
a Nyugdíjas Klub jóvoltából készül el!
A községi könyvtár csapata kitelepül
Szent Mihály napi foglalkozással, szójátékokkal, kézműves foglalkozással, a
Kézimunka Szakkör újdonsága pedig a
tűzzománc medál készítés lesz.
Várunk mindenkit szeretettel, a
programon való részvétel INGYENES!

Nyár a könyvtárban

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén
is színes-változatos programokat szereztünk a könyvtárba. Tudjuk, hogy
a mai kor gyermekei már a digitális
nemzedék, gyakran halljuk: „Ezek a
gyerekek mások…”
IGEN, mások, tudomásul kell vennünk, és bizony nekünk felnőtteknek
kell alkalmazkodnunk, még ha ez nem is
hangzik túl jól. A gyerekek más reakciókat tanúsítanak az olvasás kapcsán is.
Foglalkozásaink szervezésénél
mindig figyelembe vesszük, hogy élményt nyújtsunk a hozzánk betérő
gyerekeknek egy mese vagy téma feldolgozásánál. Még ha csak egy morzsa is megmarad abból az ismeretszerzésből, amit a könyvtárban átélt
és később bevillan – jéééééééé, ezt
már hallottam, olvastam – már nyomot hagytunk a gyermekben.
Ehhez hasonló élményekben volt
részük a gyerekeknek és felnőtteknek
az idei év nyarán is.

Szabó Istvánné
könyvtárvezető
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Beszámoló az idősotthonunkban történt nyári eseményekről
A nyár első hónapja hűvös idővel kezdődött, ezért még inkább vágyakoztunk
arra, hogy végre kimehessünk a teraszra
és a szép kertünkbe. A közös foglalkozásokon ennek a vágyakozásnak adhattak
hangot időseink. Képzeletbeli utazásra
hívtuk egymást. Szerettem volna az idősek fantáziavilágát kicsit megmozgatni,
ezért arra kértem őket, hogy úgy írják le
azt a tájat, ahová szívesen elutaznának,
hogy lássuk mi is magunk előtt a természetet, halljuk a körülöttünk lévő élőlények hangját, érezzük a virágok illatát,
valamint a tapintást és az ízérzékelést
is valamiképpen próbálják belevonni a
történet elmesélésébe. Néhányan különösen szépen fogalmazták meg gondolataikat, érzéseiket. Ekkor még nem
sejtettük, hogy milyen meleg nyarunk
lesz. Időseinket bizony eléggé megviselte a nyári kánikula, egyikük sajnos nagyon legyengült, elment tőlünk. Imában

közösen visszaemlékeztünk mindarra,
amit tőle kaptunk.
Az otthonban élők számára a nehéz
időszakokban újra és újra erőt adott,
hogy szeretteikkel ismét találkozhattak. A látogatási tilalom feloldása lehetővé tette, hogy beszélgethessenek
családtagjaikkal a teraszon. Legidősebb
lakónk, aki a századik életévébe lépett,
szintén nagyon várta, hogy láthassa
övéit. De a közösségi együttléteink is
még inkább felértékelődtek az elmúlt
időszakban. A születésnapokon és névnapokon együtt ünnepeltünk, a torta és
az ünnepelt kedvenc nótája sem maradhatott el. Hétköznapjainkon sem engedtük, hogy valaki unatkozzon, foglalkozásainkon minden héten feldolgoztunk
közösen egy-egy témát: például a vendégszeretetet, a nyári munkálatokhoz
tartozó régi szokásokat és ünnepeket,
a kapcsolatainkat éltető figyelmessé-

get. A barátság témáját híres emberek
élettörténetének példájával is körbejártuk. Petőfi Sándor és Arany János,
Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes
barátsága arra is lehetőséget adott, hogy
az élet nehézségeivel való megküzdési
módokon is közösen elgondolkodjunk.
A krumpliszedéssel, majd augusztus végén a kukoricatöréssel kapcsolatos játékos feladatok különösen is tetszettek
mind a nappali, mind pedig bentlakó
ellátottjainknak.
Nagy örömünkre június óta a bentlakóink közül többen átjárhattak a klubba,
ahol a foglalkozásokon túl lehetőség van
beszélgetésre, zenehallgatásra és kártyázásra is. Reméljük, hogy a jövőben egyre többen lesznek kíváncsiak arra, hogy
milyen is az élet a gondozási központ
klubjában és az otthonban.

Gálné Csomós Mária

Gondozási Központ vezető

A Gondozási Központ nappal Ön előtt is nyitva áll!
Nyílt levél Lakitelek kimozdulni
vágyó nyugdíjas lakóihoz
Azokat szeretném biztatni felhívásommal, akik a nyáron szerettek volna egy
kicsit kikapcsolódni, de valamiért nem
tehették meg. A sokféle ok átgondolása
és felsorolása helyett másra kívánom
irányítani a figyelmüket.
ɋ Jó lenne egy időre távolságot tartani
a problémáktól?
ɋ Szeretnének több időt közösségben
tölteni?
ɋ Régóta tervezik, hogy meglátogatják
barátaikat?
Ne tegyék félre ezeket a belső igényeket
azzal a mondattal, hogy mindez most
lehetetlen, nem tehetik meg. Különösképpen akkor ne, ha úgy érzik, kétfelől
is nagy nyomás nehezedik vállukra. Felnőtté váló gyerekeik még támogatásra
szorulnak, és közben idős szüleikről
való gondoskodás is az önök felelőssége.
A szociológusok által szendvicsgenerációnak nevezett ötven-hatvan év körüliek azok, akik tehát az említett nyomás
terhei miatt nem tudnak időt szakítani
önmaguk és családjuk számára. Önök

közül bizonyára vannak jó néhányan,
akik hálásan fogadnák, ha valaki gondjaikat átérezve segítséget nyújtana idős
szüleik napi gondozásában.
Mit tud ajánlani a Lakiteleki Gondozási Központ azoknak a nyugdíjasoknak,
akik naponta vagy időnként részt vennének az intézet nappali ellátásban?
A lelki egészség megőrzését szolgáló
közösségi együttléteket kívánunk megvalósítani nappali ellátás keretében a
résztvevők igényeihez igazodva.
Az intézmény azt a szemléletet képviseli, hogy minden egyes életút, minden
egyes személy megismerése önmagában
is érték, mert gazdagodik a közösség ál-

taluk. Az idős korban sem ér véget a
személyiség fejlődése, tele van ez az
életszakasz is lehetőségekkel.” Kapcsolatok nélkül nincs élet az emberi fejlődés egyetlen szakaszában sem. Ebben
a kései szakaszban az egyetlen bizonytalanság az, vajon úgy döntünk-e, hogy
magunkba zárkózva, kizárólag múltbeli
kapcsolatainkkal éljük-e az életünket,
vagy bízunk abban, hogy életünk, melyet mások bearanyoztak a múltban,
újra nagyszerű lehet-új találkozásokkal,
új pillanatokkal, új szellemben. Ahhoz,
hogy ez megtörténjen, elsőként nekünk
magunknak kell kimozdulnunk.”( Joan
Chittister: Az évek ajándéka, Méltósággal megöregedni című könyve)
A nappali ellátásban való részvétel
ingyenes, csak az igényelt ebédért kell
fizetni. Tanyagondnokok segítenek az
idősek szállításában. Az idősek lelki
gondozását mentálhigiénés szakember
végzi.
A nappali ellátásra az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni naponta 8-tól
16 óráig: E-mail: gondozasikozpont@
lakitelek.hu, tel.:06-76-449 071

Gálné Csomós Mária

Gondozási Központ vezető
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Megyei kitüntetés Lisztes János részére
Lisztes János egyike azoknak a szellemi
munkásoknak, akik – bár nem lakiteleki
születésűek – településünkért, annak értékeinek felkutatásáért és megőrzéséért
kimagaslóan sokat tettek. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy idevezérelte őt
Lakitelek-Tőserdőre, hogy beleszeretett
ebbe a tájba, és olyan mélyrehatóan feltárta történelmi, néprajzi, földrajzi és
természeti értékeinket. Tudományos
ismeretterjesztő munkássága (kiadványok szerkesztése, kiállítások rendezése, utódnevelés) kiterjed az egész Kiskunságra,
megkerülhetetlen alapművek születtek keze nyomán.
2004-ben jelent meg a Kiskunsági Nemzeti Park kiadásában Lisztes János: Szikra és az Alpári rét című kiskönyve, bemutatva a Tőserdő természeti értékeit.
Helytörténeti munkásságának része a Forrás című folyóirat
2001 februári számában megjelent írása Énekelgettem a vízen
címmel. Prigly Károlyné, később Lipóczki Antalné, született
Lakatos Franciska, Franciska nénit, a híres lakiteleki halászdinasztia utolsó tagját, az ország egyetlen halászasszonyát
kérdezte élettörténetéről. Hiánypótló az írása.
Lisztes János részt vett a lakiteleki értéktár bizottság által
összeállított Értékmentő emlékezet c. kötet Tőserdőt érintő
részeinek lektorálásában. Szakértelme sokat segített a munka
elkészülésében.
Kezdeményezésére nyilvánította Lakitelek Képviselő-testülete a tőserdei Szegfűdombot helyileg védetté. A SzegfűMegtekintette az Úr az ő szolgálójának az ő alázatosságát, és
imé azért boldognak mondanak engemet minden nemzetségek.
(Magnificat)

Boldogasszony emlékhelyet
avattak augusztus 15-én
A Dombi Sándor által kezdeményezett összefogás eredményeképpen a Temlom parkban immár lehetősége van minden
járókelőnek, hogy egy fohászra bebújjon a „Boldogasszony
palástja” alá. Szent István Máriának ajánlotta országunkat,
ezért mi magyarok különösen is bízunk anyai pártfogásában.
Nagyanyáink hagyományozták generációról generációra a hitet, hogy nemzetünk, családjaink, személyes életünk minden
csomóját Mária segít kibogozni. A megjelenített Boldogas�szony ünnepek, szimbólumok útmutatást adnak abban, hogy
a több ezer éves hagyomány nyomdokain mi is kapcsolódni
tudjunk Máriához.
Örüljetek bűnösök, kik a sátán hatalma alatt vagytok, mert ez új
Királynénak oly hatalom adatott, ha hozzá kiáltatok, és őt segítségül hívjátok, kiszabadít a sötétség fejedelme hatalma alól. Örülj te
is szegény nyomorult lelkem, mert a Szűz Mária, ki a te Reménységed, Vigasztalód, Szószólód, ő az Isten Anyja és mennyen-földön
hatalom adatott néki…

(Makula nélkül való Tükör – barokk gyűjtemény)

domb – melyen a DunaTisza közén egyedülállóan
a kései szegfű nyiladozik
– Lisztes Jánosnak szintén
egyik szívügye.
Az elmúlt esztendőkben a Lakiteleki Újság számaiban mindig jelentek
meg helytörténeti írásai,
amelyekből – további kutatómunka eredményeként – 2018-ben elkészült
a Szikrapuszta régi népe
című kötet. Földrajzi, néprajzi, történelmi kutatómunkája eredményeként
Lisztes János ezen munkája szintén hiánypótló, Lakitelek
helytörténetének eddig nem ismert szegmenseit ismerteti
meg az olvasóval.
Lisztes János természeti értékeinket, kincseinket védi
akkor is, amikor egészségi állapota ezt kevésbé engedi. Egy
orvosi hiba miatt kerekesszékbe kényszerült, azonban így is
tevékenyen részt vállal a Tőserdő, s ezáltal Lakitelek megismertetésében és népszerűsítésében.
Sok szeretettel gratulálunk neki a díjhoz! Köszönjük munkáját, erőt, egészséget kívánva neki!

Lakitelek Község Képviselőtestülete,

Madari Róbert polgármester
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Üzenet haza

Tábori Aranka
életútja

Egy elszármazott lakiteleki visszaemlékezései
Mint a lakiteleki
táj erdőcskékkel tűzdelt rónasága, olyan a
lakiteleki ember
messzire tekintő bölcsessége,
kedvessége. Egyszerűség, nyitottság jellemzi,
mint nyelvében a szelíden guruló „ö”
betűk gyakorisága: „Mög köll” őrizni ezt!
Bár elkerültem Mezőkövesdre, régi
gyökereimbe is kapaszkodom. Nem tudom elfelejteni kisiskolás koromban
Rácz Miklós bácsi örömtől ránk ragyogó arcát, Felföldi Sándorné Klári néni
lelkiismeretes, tiszta erkölcsiségét. Fel
sem tudnám sorolni a későbbi sok jó
tanárt. Kotvits Edittől
lestem el a szövést, Csiszér Emese néni a rajzi
tehetségemet gondozta
nagy odaadással, Lezsák
Sándor pedig magyarságszeretetben, helytállásban példaképem
volt. A szívós, kérges
kezű, mindig mosolygós
parasztemberektől tanultam citerázni. Bódor
Sándor készítette nekem
azt a citerát, amelyen ma
is játszom az unokáimnak. Később döbbentem
rá, milyen értékes a ráfaragott életfa, munkáimnak éltető eleme. Egyszer eljött az a korszak,
amikor ráleltem e csodálatos forrásra. Lázasan
vetettük bele magunkat alkotótársaimmal,
Gyöngyösi Gyöngyivel
és Gulyás Gézával az ősi,
hun, avar, szkíta, magyar Boldogasszony
IMPRESSZUM:
OTTHONUNK LAKITELEK

ábrázolások, jelképek tanulmányozásába. Szomjasan kerestük, és meg is találtuk a megújuló Isteni élet erejét, melyet
nem tudott kiirtani a kommunizmus, elhazudni a liberalizmus. Az érlelődő hit
határozta meg, hogy a képeimen a téma
a nőiesség összefonódása az örök szeretettel: a szent anyaság, Boldogasszony,
Mária alázata, amely elvezet Istenhez,
amely jövőt ad, megtart, hiszen a szentségek nélkül, Jézus nélkül semmit se tehetünk.
Hálás szívvel gondolok élő és meghalt lakiteleki testvéreimre, osztálytársaimra, ismerőseimre és a kedves irodalmi színpadosokra.
Szeretettel,

Laczkó-Petőné Tábori Aranka

1961-ben született Kecskeméten.
Gyermekéveit Kapásfalun, majd Lakiteleken élte, tanulmányait Kiskunfélegyházán, majd Szegeden folytatta,
ahol gobelin szakon végzett. Később
Budapestre kerül és a népművészet
kultúrkincsét tanulmányozva sző,
rajzol és fest. 1987-től él Mezőkövesden. Férje Laczkó-Pető Mihály
festőművész, a Takács István Gyűjtemény vezetője. 3 gyermek édesanyja, 3 gyermek nagymamája. Jelenleg
Mezőkövesd legrégebbi matyó nádas
házában a szövést és a matyó hagyományokat mutatja be. Grafikákat is
készít, amelyben az ősi, egyetemes,
illetve magyar népművészet, ezen belül a sajátosan ősi műfajjegyeket hordozó matyó népművészek értékeinek
átmentése az egyik legfontosabb törekvése.
Kiállításai:
1987 Miskolc
1988 Mezőkeresztes
1990 Mezőkövesd
1991 Bréda, Amszterdam, Groningen
(Hollandia),
	 Több lengyelországi kiállítás és
alkotótábor: Żory, Katowicze,
Ribnik
2000 Varsó – a varsói Állami Néprajzi Múzeumban férjével közösen
szerepelt egy 50 négyzetméteres óriási méretű festménnyel,
mely a kiállítás meghatározó
eleme volt
2000 Mezőkövesd Városi Galéria
2000 Püspökladány
2003–2004 Kisgyőr
2005 Żory (Lengyelország)
2008 Mezőkövesd, Közösségi Ház:
Lengyel–magyar kiállítás
2009 Lakiteleki Népfőiskola
2010 Kiskunfélegyháza Móra Ferenc
Művelődési Központ

Megjelenik időszakonként
Kiadja: Lakitelek Önkormányzata

Olvasószerkesztő:
Harmatos Áronné

Felelős kiadó:
Madari Róbert
polgármester

A cikkek írói írásaikért
felelősséget vállalnak.

Szerkesztő:
Harmatos Zoltán

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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Egy kérdés – több válasz
Hogyan készülsz erre a tanévre? Mennyiben változtatott elvárásaidon az utóbbi két év tapasztalata?
Csapó Judit:
Az idei tanévre
teljesen máshogy
készültünk, mint
eddig. 4 gyermekem iskolába jár
már, nagylányom
most kezdi a középiskolát. A kollégium
miatt most sokkal nagyobb izgalommal
vártuk az évkezdést. Az előző 2 évben
a kisebbekkel az itthoni tanulás alatt
teljesen átértékelődött minden, végre
várják az iskolát, az osztálytársak már
nagyon hiányoznak nekik. Ebben az évben jóval kevesebbet költöttünk viszont
a felszerelésre, mert az utóbbi 2 évben
a taneszközök kevésbé használódtak el.
Csíkos Tamás:
Nagy előkészülettel várom a következő félévemet
a műszaki egyetemen, ugyanis
most fogok szakosodni, és sokkal többet foglalkozhatok
azokkal a témakörökkel, amik jobban
érdekelnek a gépészeten belül. Az előző három félév nagyrészt távoktatásban
zajlott le, aminek bár voltak előnyei a
diákok számára, most már alig várom,
hogy ismét belekezdjünk egy jelenlétis
félévbe, mind barátok, mind a budapesti
élet és az önállósodás miatt.
Egeresiné
Szűrszabó
Anikó:
Az új tanév sok újdonságot hoz az
életembe, ezért izgatottan készülök.
Az osztályfőnöki
teendők és a tanítás mellett igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátok ettől a
tanévtől és ez nagy kihívás számomra.
Mindent megteszek azért, hogy feladataimat maradéktalanul elvégezzem, bízom benne, hogy sikerülni is fog, mert
tudom, hogy számíthatok kollégáim segítségére is.
Az elmúlt két évnek számos tapasztalata van, de az elvárásaim önmagammal

szemben alapvetően ugyanazok maradtak: egy biztos alap átadása a gyermekeknek. A gyermekek, szülők részéről
pedig továbbra is együttműködést, türelmet kérek, és akkor azt gondolom
együtt, mindent meg lehet oldani.
Kissné Tóth
Erika:
Hogy hogyan készülök az idei
tanévre? Két gyermeket nevelünk
iskoláztatunk Balázs a Budapesti
Műszaki Egyetemen tanul, ő már
önállóan intézi az
iskolai szükségleteit. Hamarosan ismét
hozzá kell szoknunk, hogy csak hétvégén lesz velünk . Hanga lányunk elballagott júniusban a Lakiteleki iskolából
es megkezdi tanulmányait a Kecskeméti Református Gimnáziumban. Nagy izgalommal vásároltuk neki a füzeteket,
írószereket! Ő is elindul a nagybetűs
élet felé. Jó lenne, ha a gyerekek és tanáraik együtt tudnának lenni az iskolában, nem a képernyőkön keresztül
érintkeznének csak! A családom nevében is minden diáknak sikeres tanévet
kívánunk!!!
Móczáné
Erdei Anna:
Az elmúlt két évben sajnos a gyerekek hosszú hónapokat töltöttek
el az iskolától távol az online oktatás során. Ez
minden gyermekben nyomot hagyott. Van, akinek csak
a tanulás iránti motivációja csökkent,
de sokaknál a tudásszint is. Ehhez mérten a nyáron át kellett gondolnom, hogy
milyen változtatásokra lenne szükség
ahhoz, hogy a gyermekek könnyebben
visszarázódjanak a normál kerékvágásba. Sok ismétléssel, gyakorlással, játékkal készülök. Bízom benne, hogy az idei
tanévben minden kis diákom meg tudja
majd mutatni a saját erősségeit!

Móczáné
Tombácz Edit:
Kétgyermekes
(egy 12 és 9 éves
kislányok) édesanyaként nagy
öröm volt számomra, hogy az idei tanévet már a
megszokott formában kezdhetjük el.
A világjárvány megjelenése, majd az
azt követő lezárások teljesen új helyzet elé állítottak bennünket, mely kihívás volt a tanároknak, a szülőknek
és a gyerekeknek egyaránt. Ehhez az
új feladathoz menet közben, kellő tapasztalat hiányában, gyorsan kellett
alkalmazkodnunk, és átállnunk a digitális oktatási formára. Szerencsére az
én gyermekeim nagyon jól élték meg a
bezártságot, kellő motiválással tették is
a dolgukat, de a tanárok magyarázata,
a barátok, az osztálytársak, a különféle
jobbnál jobb rendezvények hiányoztak
már nekik. Bár az elméleti tananyag elsajátítása nem volt oly mély és alapos,
én számos fejlődést tapasztaltam náluk (pl.: az önállóság, a tanulás hatékonysága, az idővel való gazdálkodás,
a digitális kompetencia terén). Ezúton
szeretném megköszönni osztályfőnökeinknek, tanárainak, a szülőtársaknak,
a barátoknak a sok-sok segítséget, támogatást, biztatást és a gyerekeknek
a kitartást! Kívánok minden lakiteleki, vagy Lakiteleken tanuló gyermek /
hallgató számára sikeres, lezárásoktól
mentes, jó egészségben eltöltött tanévet!
ifj. Rozsnyói
Ákos:
Lassan két éve,
hogy utoljára voltam az egyetemi
épületünkben,
azóta új szaktársak érkeztek és
voltak, akik otthagyták a képzést. Úgy készülök erre a
tanévre, mint egy első osztályos kisgyerek, izgatottan hogy iskolába járhatok,
és kíváncsian hogy milyenek lesznek a
szaktársak.
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Az elmúlt két évben online folyt az
oktatás nálunk, bár minden héten halhattuk az oktatóktól, hogy a következő
héten már lehet, személyesen tudunk
találkozni. Az elvárásaim ezzel az évvel
kapcsolatban csak annyiban változtak,
hogy remélem idén már tényleg tudunk
az egyetemi épületben találkozni.
Táborosi Andor:
Bár sokan nemrég
tudták meg, hogy
az idei tanévtől
már nem itthon
tanítok főállásban, a pletykákkal
ellentétben nem Szegeden, hanem Helvécián folytatom a matematika tanítását a 2021/22-as tanévben. Az utóbbi 2
év az elvárásaimat erősen befolyásolta,
ugyanis 2 éve még éppen csak kiröppentem a tanárszakról, és az akkor még naiv
elképzelések helyét átvette az, hogy örülünk annak, ha jelenléti oktatás van, és a
modern taktikák helyett először azt kell
megtanulni, hogy mikor kell meghúzni
a „gyeplőt”. A tanévre való felkészülés
is kicsit máshogy telt az eddig megszokottaktól, de azért a lakiteleki teendők
nagy része megmaradt – itt is pakoltunk
és válogattunk könyveket, díszítettünk
osztálytermeket, ültünk értekezleteken

figyelve, kinek mennyi és milyen órája
lesz, ill. mi mikor lesz – közben észben
tartva, hogy ebben a covid-terhes időben az a biztos, ami elmúlt (ami egy
héten belül lesz, az csak majdnem biztos:). Lelkileg felkészít a volt és új kollégák bátorítása, rengeteg segítsége és a
sok, vidám gyermekarc viszontlátására
való várakozás, testileg pedig az eddigi kikapcsolódás és a feleségem finom
főztjei  Kívánok mindenkinek sikeres és egészségben gazdag új tanévet!
Táborosiné
Torma Mónika:
Örömmel és izgalommal készülök
az előttem álló
nevelési évre. Nagyon hiányoznak
már a gyerekek. Az utóbbi két évben
megváltozott helyzet miatt nekünk is
nehéz tervezni, de igyekszünk minél
több dologra megtanítani a ránk bízott
gyermekeket. A kialakult vírushelyzet
miatti rövidebb év megtanított arra,
hogy az előre tervezett feladatokat újra
rangsoroljam és a legfontosabbakat előre vegyem. Az óvodai nevelés legfontosabb feladatát az önállóságra nevelést,
már az év kezdetétől tudatosabban tervezzük teljesíteni. Igyekszünk az előt-

tünk álló évet kihasználni, hogy minél
több tudást magukba szívjanak a gyerekek. Kívánok minden pedagógus kollegának és szülőnek sok türelmet és kitartást az előttünk álló tanévhez.
Váradi Erika:
Minden évkezdés
izgalommal jár.
Négyévente ez az
érzés még erősebb, hisz 1. osztályt kapok újra. A
mostani évkezdés
több szempontból is emlékezetes marad. Utolsó osztályomat kapom most,
ha jól számoltam. Amikor ők elbúcsúznak az alsó tagozattól, én is búcsúzok.
Tőlük is, s az iskolától is. Talán nyugdíjas leszek. Elvárásom? Talán annyi,
hogy érezzék magukat jól az iskolában a
gyerekek! Akarják mindazt a tudást magukba szívni, amit én szeretnék nekik
átadni! Mindemellett, amikor játszani,
nevetni, szórakozni lehet, azt is szívesen
tegyék! Nehéz volt az átpakolás a nagy
iskolából a Lévaiba, hisz ott épp a parkoló építése folyt. Viszont a jó cél érdekében mindent szívesen elvisel az ember.
A legnagyobb elvárásom pedig az, hogy
jelenléti oktatás legyen, ne kerüljön sor
az online oktatásra!!!

Gazdit keresünk!
Szenti

Bajszi

Érte sem jelentkezett senki… A
szentkirályi bekötő úton fogtuk be
ezt a 2016-os születésű bull típusú
kan kutyát. Bal
szeme sérült, ez
egy régebbi sérülés lehet, de semmiben nem akadályozza
őt abban, hogy teljesértékű életet éljen.
Szenti nagyon élénk, energikus, sok
figyelmet és foglalkozást (fárasztást)
igényel. Őt mindenképp tapasztaltabb
gazdi mellé ajánljuk.

Ez a meglehetősen félénk kb.
1-1,5 éves, közepestermetű, keverék kan kutya
egy ideje már
Tőserdőben kóborolt, főleg az Autóskemping körül
csatangolt. Vélhetően Tőserdőben „felejtették”.
Eleinte bizalmatlan, de egy kis idő
elteltével szívesen fogadja a simogatást. Kíváncsi természetének köszönhetően viszonylag hamar feloldódik.
Miután elnyertük a bizalmát, nagyon

engedelmes, póráz nélkül is lehet vele
sétálni. Szelíd, kedves teremtés, más
kutyákkal is jól kijön. Kinti benti kutyának ajánljuk.
Kolbász
Ő egy 2020 májusában született, közepes
termetű, keverék kan kutya,
akit másik 4
társával találtunk a tanyavilágban. Falka
társaival jól kijön, emberhez szokott.

Ha szeretné megismerni, esetleg támogatni a fenti kutyákat,
vagy keresztszülőséget vállalna, kérjük hívja a 0620 617 2670-es számot!
Kérjük, támogassa a Laki Mancs Egyesületet a következő bankszámlaszámra utalva:
50460605-10002254 • IBAN: HU82 5046 0605 1000 2254 0000 0000 • BIC: TAKBHUHB
PayPal: lakimancs2020@gmail.com
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Útjára indult
a Lakitelek-alkalmazás
A Lakitelek címerével fémjelzett applikáció bőséges információk tárháza.
A ’helyi kisokos’ megnyitásával kön�nyedén böngészhetünk a folyamatosan frissülő lakiteleki hírek, programok között. Hasznos elérhetőségek,
nyitvatartási valamint rendelési idők
is megtalálhatók a Látnivalók, Intézmények és Szolgáltatások menüpontok alatt. Még lakossági bejelentés is
lehetséges , megkönnyítve ezzel mindennapi életünket. Az alkalmazás egyszerűen letölthető Androidos és IOS
telefonokra egyaránt és természetesen ingyenes. Jó böngészést mindenkinek! MO
Gólyás zászlók adják hírül,
ha baba születik
Önkormányzatunk is csatlakozott a
«Három királyfi, három királylány” elnevezésű mozgalomhoz. Lakitelek legkisebb lakóinak érkezését kék vagy rózsaszínű zászló kihelyezésével ünnepeljük.
A zászlókat az önkormányzat bejáratánál tűzzük ki, ha újabb kis lakossal gazdagodik településünk.
A családok öröme – mindannyiunk
öröme: Isten hozott közénk minden kicsi embert!
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Hogy nézzen ki a Tőserdő
kabala állata?
Melyik állat jut eszedbe, ha a Tőserdőre
gondolsz?
Le tudod rajzolni?
Szeretnéd, ha ezt a szerethető figurát
megjelenítenénk a Tős kiadványain,
többek között plüssállatként, táskákon, bögréken, pólókon – hogy más is
beleszerethessen és magával vigye emlékként?
Akkor pályázz!!!
Várunk minden lelkes amatőrt és profit
0-99 éves korig, hogy rajzával vagy akár
rajzaival nevezzen be erre a kihívásra:
készítsen tetszőleges technikával képet

a nemzeti park munkatársai által ajánlott 7 állat egyikéről (bakcsó, jégmadár,
mocsári teknős, skarlátbogár, vidra, fekete harkály, zöld küllő) minimum A4-es
méretben, és adja le a Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Térben!
A pályaműveket kiállítjuk és megőrizzük, hiszen értékes lenyomatai lesznek természeti értékeinknek.
A pályaműveket közönség és szakmai
zsűri is értékeli majd. Minden pályázót
díjazunk, a nyertes pedig alkotásával ott
büszkélkedhet kiadványainkon.
Leadási határidő:
2021. november 5.

A Szentkirályi Magyarország Kft. Magyarország egyik
legdinamikusabban fejlődő vállalata, termékeinkkel az üdítőital- és
ásványvíz-piac vezetői vagyunk. Szentkirályi telephelyünkre azonnali
kezdéssel, hosszú távra, munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
GÉPKEZELŐ, TARGONCAVEZETŐ, TERMELÉSI ADMINISZTRÁTOR
Jelentkezz Gépkezelőnek, ha:
ɋ Azonnali, hosszú
távú munkát keresel,

Amit mi kínálunk:
ɋ Éves szinten bruttó 255 000,– Ft
béren kívüli juttatást

ɋ Versenyképes bérezést,
rendszeres béremelést
ɋ Nem okoz problémát számodra a 3
ɋ Havi ösztönző prémium rendszert
műszakos munkavégzés
ɋ Ha betöltötted 18. életéved

Támogatás lakiteleki
középiskolásoknak
A képviselőtestület támogatást kíván
nyújtani a 14-18 év közötti, nappali tagozatos középiskolai képzésben
résztvevő lakiteleki diákok számára,
havi 800 Ft-os utazási hozzájárulás
formájában. A támogatást félévente,
iskolalátogatási igazolás bemutatása
ellenében egy összegben lehet majd
felvenni az önkormányzattól.
A 2021-22-es tanév első félévének
kifizetésére előreláthatólag a testületi döntés meghozatala után, október
hónapban kerül sor.
A részletes tájékoztatást a lakitelek.
hu oldalon tesszük közzé. Kérjük, kövessék aktuális híreinket!

Jelentkezz Targoncavezetőnek, ha:
ɋ Azonnali, hosszú távú
munkát keresel,
ɋ Ha rendelkezel
targoncavezetői jogosítvánnyal
ɋ Van targoncavezetői gyakorlatod

ɋ Teljes körű élet-,
betegség és baleset biztosítást
ɋ Új munkatárs ajánlási bónusz rendszert
ɋ Hosszú távú munkalehetőséget
ɋ Családias hangulatot és céges
rendezvényeken való részvételi lehetőséget

ɋ Kedvezményes ásványvíz
Jelentkezz Termelési
vásárlási lehetőséget
Adminisztrátornak, ha:
ɋ Középfokú végzettséggel rendelkezel ɋ Kecskemét térségéből
100%-os bejárás támogatást
ɋ Dolgoztál már Excel-ben
és jól bánsz a programmal
ɋ Céges buszjárat:
ɋ Precíz, pontos, munkájára igényes
embernek tartod magad

Tiszakécske–Tiszabög–Lakitelek
vonalon

JELENTKEZÉS:
Szentkirályi Magyarország Kft. • Csuka Evelin – HR Munkatárs
Mobil: 06 70 983 99 81 • E-mail: evelin.csuka@szentkiralyi.hu
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Bemutatkoznak a tőserdei kabalaállat jelöltek
ZÖLD KÜLLŐ
Védett harkályfajunk, mely kedveli az ártéri ligetes
erdőket, de parkokban, nagyobb kertekben is költ. Elsősorban hangyákkal
táplálkozik, ezért gyakran láthatjuk a
földön vadászni, de a fák kérge alatt
megbújó más rovarokat és azok lárváit,
bábjait is elfogyasztja. Jellegzetes elnyújtott, kacagó „klü-klü-klü-klü-klü”
kiáltásáról könnyen felismerhető, amit
gyakran hallhatunk a Tőserdő ösvényein
sétálva is. Állandó madarunk.
FEKETEHARKÁLY
A legnagyobb testű harkályfajunk. Mint
minden harkályfaj, idős fák törzsébe váj
odút, és abban neveli fel fiókáit, így csak
természetes és
természetközeli
módszerekkel kezelt erdőkben fordul elő. A Tőserdő
idős, termetes fái
ideális fészkelőhelyet biztosítanak számára, 5-6 pár
fészkel is minden évben. Táplálékát hangyák, fában élő rovarok, pajorok adják.
Nemcsak a fatörzsön, hanem a földön
is kutat táplálék után.
A harkályfajok odvak készítésével rengeteg élőlény megtelepedését segítik elő, melyek
az odvakban nevelik fel utódaikat, pihennek, ott telelnek át és halmozzák fel készleteiket. A gerinceseken belül a másodlagos
odúköltők elsősorban a madarak közül kerülnek ki. Ilyen jellegzetes fajok a cinegék,
a légykapók, a baglyok. Megtelepedhetnek
faodvakban emlősök is, elsősorban a denevérek, egyes rágcsálófajok – például a mókusok, pelék, erdeiegerek, sőt akár ragadozók is, mint a vadmacska és a nyuszt.
VIDRA
Édesvízi tavak, elsősorban halastavak
környékén fordul elő ez a főként halakkal táplálkozó emlősállat. Áramvonalas
testformájának,
úszóhártyás lábainak köszönhetően
remekül úszik a
vízben, ám idejének nagy részét
a szárazföldön,
kotorékában töl-

ti. Mivel éjszaka vadászik, ritkán kerül
a szemünk elé. Az egész kontinensen
veszélyeztetett állat, magyarországi állománya azonban viszonylag stabilnak
mondható. Legnagyobb egyedszámban a
Dunántúlon él. A Szikrai-holtág partján
elsősorban öreg, vízben álló füzek gyökerei védelmében alakítja ki kotorékát.
Ritkasága miatt fokozottan védett faj.
BAKCSÓ
Leggyakoribb gémfajunk az a bizonyos
vakvarjú, amit az ismert gyerekdalban
megénekelünk. Népi neve azonban nem
a látására utal, hanem „kvak-kvak” hangzású hangjára (erdetileg kvakvarjú volt).
Főként ártéri erdőkben költ más gémfélékkel, kárókatonákkal vegyesen. A Szikrai-holtág partján
gyakran felbukkanó, víz fölé nyúló ágon álldogáló
bakcsók az Alpári
Nagy-tó gémtelepében, évente változó számban (60-80 pár) költő egyedek
egyike. Főleg éjszaka aktív, kétéltűekkel,
rovarokkal, halakkal táplálkozik. A bakcsóknál a hímek is kiveszik részüket a
családi kötelezettségekből – kotlanak és
a fiókák gondozásában is részt vesznek.
A telet Afrikában töltik, március-áprilisban térnek vissza.
MOCSÁRI TEKNŐS
Magyarország egyetlen teknősfaja elsősorban síkvidéki, zavartalan állóvizekben, holtágakban találja meg életfeltételeit. Nappal a vízparton vagy vízből
kiemelkedő ágakon napozik, éjszaka jár
vadászni. Rovarokkal, csigákkal, férgekkel, kétéltűekkel és halakkal táplálkozik.
Félénk állat, a legkisebb neszre a vízbe
ugrik. Évente egyszer, párzás után, júniusban a nőstény elhagyja a biztonságos vizet és gyorsan felmelegedő, homokos talajú területet keres tojásrakás
céljából. Ezt a gyakran közúton történő
átkeléssel nehezített veszélyes utat
az augusztusban
vagy következő
áprilisban előbújó
kisteknősöknek is
meg kell tenniük.
Ez is hozzájárul ál-

lományának csökkenéséhez, bár ma még
aránylag nagy számban él Magyarországon. A Szikrai-holtág mocsári teknőseinek szerencséje, hogy forgalmas úton
nem kell átkelniük, mert a tojásrakásra
ideális homokos területek (pl. a Vadászkastély előtti Majális-rét) viszonylagos
közelségben találhatók.
JÉGMADÁR
Hazánk egyik legszínesebb madara,
amely folyók és tavak mentén, partfalba vájt üregben költ. Legtöbbször víz
fölé hajló ágakon
ülve figyelhetjük
meg, amint zsákmányolható apró
halakra les. Szinte
szemmel nem is
követhető gyorsasággal, rakétaszerűen csapódik a vízbe, majd leshelyére
visszaülve a csőrében tartott kishalat az
ághoz csapkodja, mielőtt lenyelné. Vízpart közelében előforduló rovarokra is
vadászik. Az emésztetlen pikkelyeket,
szálkákat, kitinpáncélt visszaöklendezi.
Védett faj. Lakitelek közelében leginkább a Tisza és a Szikrai-holtág zavartalan partfalaiban fészkel.
SKARLÁTBOGÁR
A cinóbervörös színű skarlátbogár az
egyik legfeltűnőbb bogárfajunk, bár nemigen kerül szemünk elé. Kifejlett alakban
töltött idejének nagy részében ugyanis elhalt fák kérge
alatt tartózkodik,
így nagyon ritkán
tűnik fel a szabadban. A bogár
rendkívül jól tűri a hideget, néha egész
testét jégkristályok borítják, de megesik,
hogy odafagy a fatesthez. Mégsem pusztul el, mivel a telelésre készülő bogárban
„fagyálló” halmozódik fel, ami ugyanúgy
csökkenti a fagyáspontot, mint az autók
fagyálló hűtőfolyadékában az etilén-glikol. Elsősorban öreg ártéri erdőkben
fordul elő. A Tőserdőben és a Tisza menti erdőkben a termetes, korhadó, öreg
nyárfák kérge mögött bukkanhatunk rájuk. Védett és közösségi jelentőségű faj,
amelynek állomány-nagyságáról megfelelő időközönként jelentést kell küldeni
az Európai Unióba.
Bártol Réka
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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
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Anyakönyvi hírek
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Berta Abigél, édesanyja neve: Radó Bernadett
Nemes Leila Noella, édesanyja neve: Balla Anita
Kovács Mira Nadin, édesanyja neve: Pocsári Julietta Izabella
Gulyás Zoé, édesanyja neve: Billus Laura Andrea
Tűri Hédi, édesanyja neve: Zakar Ágnes
Barcsa Hunor, édesanyja neve: Tóbi Krisztina
Bobák Bodza Borbála, édesanyja neve: Timár Imola
Budai János, édesanyja neve: Veréb Nikolett
Lajkó Zalán, édesanyja neve: Ajtai Viktória Izabella
Rikk Nimród, édesanyja neve: Németh Andrea
Dudás Bence, édesanyja neve: Papp Andrea
Törőcsik Iringó, édesanyja neve: Bódi Dorottya
Kasza Gergő, édesanyja neve: Horváth Evelin
Lovas Lara, édesanyja neve: Sztrapák Laura
Tóth Konrád, édesanyja neve: Nagy Anna
Bársony Hanna, édesanyja neve: Juhász Mária
Bakos Gergő , édesanyja neve: Tormási Mariann Éva
Hojsza Gergő, édesanyja neve: Basa Brigitta
Rácz Ádám, édesanyja neve: Király Nóra
Bujáki Milla, édesanyja neve: Szénási Cintia
Vörös Noel, édesanyja neve: Tóth Eszter
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Keresztes László és Farmasi Kitty
Vörös István és Tóth Eszter
Gál Ferenc és Tasi Lilla
Tamási Endre és Neichl Dóra
Stein Csaba és Válik Dominika
Lakatos József és VargaEdit
Gyarmati János és Tóth Zsanett Gizella
Nagy Máté és Bartha Kincső
Zsiros Csaba és Korom Renáta
Kiss József és Fekete Ágnes
Lossonczy Kristóf Gábor és Olajos Ilona
Balla Norbert és Hunyadi Julianna Szilvia
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Baczoni Imre (1944)
Csernus István (1945)
Elek József (1946)
Stankoviczki Pálné Pásztor Irén (1938.)
Csernák Mária (1956.)
Bohács Jenő (1955.)
Festő-Hegedűs Gergelyné Csontos Margit (1930.)
Pap Józsefné Mihály Erzsébet (1954.)
Magyar Antal 1928.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Adatik tudtára Lakitelek népének,
hogy 2021.október 2-án, szombaton

SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS MULATSÁG RENDEZTETIK,
melyre minden lakos meghivatik!

