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Egy közösség életképessége nem csak az
egyének közötti kötelékek erősségétől
függ, hanem attól is, hogy a közösség egy
nagy egészként hogyan tud együtt mozogni és megfelelni a kihívásoknak. Én
elégedett vagyok, hálás és bizakodó. Mi,
lakitelekiek, a vírushelyzet szorításából
győztesen kerültünk ki. Összefogtunk
és közös érdekből vezérelve megoldottunk egy nehéz helyzetet. Fertőzött
nem volt településünkön, és a mindennapi életünket korlátozó szigorításokat
mindenki nyugalommal és együttműködően elfogadta. Ezt nagyon köszönöm
Önöknek! Köszönöm továbbá az önkormányzati dolgozóknak, a gondozási
központnak, a tanyagondnokoknak, a
Laki Konyhának, a könyvtár, az iskola,
az óvoda, a bölcsőde, és a közösségi tér
dolgozóinak a munkáját és természetesen az önkéntes segítőknek és támogatóknak a tettekben és anyagiakban mért
segítségét!
A vérkeringés június 17-e – a veszélyhelyzet megszűntetéséről szóló

törvény elfogadása – óta lépésről lépésre, de beindult Lakiteleken, újra élet
van az utcákon és tereken. Megkezdték
korlátozás nélküli működésüket intézményeink, kinyitott a könyvtár és a közösségi tér, a gondozási központ idős
lakóit pedig hosszú idő után újra látogathatják szeretteik. A veszélyhelyzet
elmúlásának azonban nem csak pozitív
hozadéka van, a válság ugyanis komoly
problémákat és megoldandó feladatokat rótt önkormányzatunkra. Egyrészt
nemvárt költségek terhelik kasszánkat,
másrészt a központi szolidaritási elvonások fokozták az amúgy is jelen lévő
forráshiányt. Mi azonban nem csüggedünk, a költségvetésünket újra tervezzük és folyamatosan a problémák
megoldását keressük. Mindeközben
virágokkal csinosítottuk köztereinket,
biztonságosan használhatóvá tettük
aszfaltozott útjainkat. Számos pályázatra adtunk be támogatási kérelmet,
melyek közül három – egy bringapark
létrehozása, a védőnői rendelő fej-

lesztése és az orvosi rendelő akadálymentesítése – már pozitív támogatói
döntésben részesült, a közeljövőben
hozzáfoghatunk azok megvalósításához. Legnagyobb kincsünk, a Tőserdő
újraélesztéséért is nagyon sokat tettünk. Egy marketing csapat dolgozik
tavasz óta azon, hogy a Tőserdő újra a
hazai turisták látószögébe kerüljön, és
páratlan, szerethető értékei az idegenforgalmi ranglétra méltó fokára kerüljenek. Új arculattal, szlogennel, online felületekkel és számtalan tervvel,
ötlettel vágtunk neki a 2020-as nyári
szezonnak. Mert mi elkötelezettek vagyunk és hiszünk Lakitelek–Tőserdő
értékeiben és az itt élők emberek jelenében és jövőjében!
Nehéz hónapok vannak mindan�nyiunk mögött, ha tehetik, pihenjenek,
kapcsolódjanak ki és szerezzenek lélekerősítő élményeket a nyáron!

Madari Róbert
polgármester
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Új időszámítás
Tőserdő életében
Lakitelek erőssége és vonzereje idegenforgalmában, a Tőserdő kínálta
lehetőségek kiaknázásában rejlik. A Kiskunsági Nemzeti Park
gyöngyszeme változatos és egyedülállóan gazdag növény- és
állatvilágával, a selymes vizű Holt-Tiszával és számos kikapcsolódási
lehetőséggel hívogat, melyet hiba lenne nem kiaknázni. Lakitelek
Önkormányzata hisz Tőserdőben és szeretnénk azt újra felvirágoztatni.
Épp ezért tavasszal egy olyan folyamat
vette kezdetét, melyre eddig még nem
volt példa. Márciusban új, szakmai csapat állt össze, hogy megfelelő marketing-munkával felélessze a Tőserdőt,
brand-et hozzon létre, márkává tegye
azt. Egyedi logót terveztettünk, mely reményeink
szerint sugallja majd
mindazt az értéket,
melyet a Tőserdő
magában hordoz.
Vadonatúj weboldalt, valamint
facebook és instagram oldalt hoztunk
létre, melyeket nem
csak gazdag, informatív
tartalommal töltöttünk meg,
de naponta frissülő hírekkel is színesítünk. Megszületett Tőserdő új szlogene, melynek megálmodásába bevontuk

a mostanra 1500 követőt magáénak tudó
közösségi oldalunk látogatóit is. A vártnál is több ötlet, kreatív javaslat érkezett, nehéz volt kiválasztani az igazit. A
„Tőserdő – Veled lesz teljes” szlogen ezentúl minden megjelenést kísérni fog. Célunk, hogy aki a jövőben ezzel
a márkanévvel találkozik,
annak az egyet jelentsen a természetközeli kikapcsolódással,
a szemet gyönyörködtető tájjal, az
aktív pihenéssel, a
termálvízzel, a csónakázássál, a kalandparki kalandokkal, a
finom helyi ételekkel, borokkal, a remek programokkal
és az emlékezetes rendezvényekkel.


Várkonyi Éva

Nagy sikere volt a túráknak

Tőserdő Lelke
Túrasorozat
A Tőserdő gyönyörű és különleges. Ez
egy szakavatatlan szemnek is egyértelmű. Épp ezért érdemes nem csak a tájban gyönyörködve sétát tenni, hanem
barangolás közben annak mibenlétét
is megérteni. Ezt hivatottak szolgálni a
Tőserdő Lelke ismeretterjesztő túrák.
A vízparti, erdei séta során a résztvevők
megismerhetik az ártéri erdő és a Tisza
holtágának növény- és állatvilágát, a
tájidegen növények elterjedésének hatását az őshonos fajokra és az erdő ökoszisztémájára. Az arra kíváncsiak megérthetik az erdőben lezajló természeti
folyamatok összefüggéseit és a biológiai
kölcsönhatások működését – mindezt
játékosan, könnyedén. A játék adta élményeket pedig felhasználhatják önmaguk és társaik jobb megismeréséhez,
kommunikációs és önkifejező készségeik fejlesztéséhez. A túrák nem csak élményt, tudást is adnak. A túrák vezetője
Lendvai Edit, a játékvezető pedig Borda
Balázs. A Tőserdő Lelke Túra minden
hónap végén kerül megrendezésre, a következő túra időpontja 2020. július 24.
Információ és jelentkezés: Lendvai Edit
06 70 931 78 68.
P
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Nincsenek beosztottak,
csak kollégák
Interjú Pusztai Róbert ügyvezetővel
Június 1. óta új vezető van a Lakiteleki Önkormányzat
nonprofit cégei, a Laki-Park Kft. és a Tőserdő Turisztikai Kft.
élén. Pusztai Róbert neve sokaknak ismerősen cseng Lakiteleken,
hiszen évekig élt és dolgozott a faluban. A versenyszférából
érkezett és nagy elhivatottsággal vágott bele a feladatba, hogy sima
vizekre kormányozza az évek óta zátonyra futó vállalkozásokat.
– 25 év tényleg nagyon hosszú idő, a fél
életemet ott töltöttem és bizony, a csapatom miatt fáj a szívem, hiányoznak.
Közvetlenül 6 ember és 5 sofőr tartozott
hozzám, közvetetten pedig alvállalkozók és az ehhez tartozó teljes team. Ők
voltak a második családom.

25 évig dolgozott egy multinacionális
gázforgalmazó cégnél, jórészt vezetőként. Ez tetemes idő. Miért hagyta ott?
– Kezdetben az akkor még Termofarm
Kft.-nek nevezett, tartályos gáz forgalmazásával foglalkozó, feltörekvő cégnél
tartályos gépkocsivezetőként dolgoztam, majd később mint logisztikai vezető folytattam a munkámat. A cég az
eltelt évek alatt dinamikusan fejlődött,
arra, hogy ennek részese lehettem, mindig is büszke voltam és vagyok. Viszont
a cég fejlődésével arányosan a feladatok
is megnőttek. Logisztikai vezetőként az
országban található telephelyek közt ingáztam a mindennapjaim során. Ez napi
3,5-4 órás utazást jelentett, hóban, fagyban, kánikulában, folytonos dugóban.
Sokat kivett belőlem.
Akkor is egy igen fontos mérföldkövet
hagyott maga után, nincs honvágya?

Mindegyik kft., melyet átvett, évek óta
veszteséges, mi motiválta abban, hogy
egy ilyen munkát elvállaljon?
– A dolgok összecsengtek, hiszen akkor keresett meg Madari Róbert polgármester (akivel egyébként katona korunk
óta ismerjük egymást), amikor az utolsó
csepp is a pohárba cseppent és megérett
bennem az elhatározás a váltásra. Kicsit
könnyebb életre, kevesebb úton töltött,
feleslegesen elfecsérelt időre és új kihívásokra vágytam. Úgy érzem, ezt itt
megtalálom.
Ön egy piacorientált világból érkezett,
hogyan tud majd az önkormányzati
szférában boldogulni?
– Valóban más számokkal és más lépték
szerint dolgoztam az előző munkahelyemen. A multik világában minden mozzanatot a hatékonyság és főként a gazdaságosság hatja át – így volt ez nálunk is. Az
itteni munkához kicsit át kell strukturálnom az agyam, de én ebbe most nagyon
szívesen simulok bele.
Mik a közeli és távoli célok?
– Csodát én sem tudok tenni, de
abban hiszek, hogy kemény, összetartó
munkával fokozatosan csökkenteni tudjuk a veszteségeket, és átfordíthatjuk a
működést nyereségessé. Nem csak én
vagyok új, hanem egy kis szakmai csa-

pat is összeállt, hogy a Tőserdő idegenforgalmát fellendítse. Eddig a Tőserdő
Turisztikai Kft.-hez tartozó kemping,
fürdő, csónakkölcsönző és a kalandpark
még az ott dolgozó emberek bérét sem
tudta kitermelni. Épp ezért olyan, lehetőleg költségkímélő megoldásokat kell
találnunk, melyekkel növeljük a bevételünket. Szerencsére számos ötletünk
van. Például nyári táborokat szervezünk
már idén gyerekeknek. Ez segítség a
megfáradt és a szabadságaikat már elhasznált szülőknek, a gyerekeknek pedig igényes időtöltési lehetőség. Lehet
majd fürödni, megmutatjuk nekik Lakitelek nevezetességeit, lesznek különféle
sport-, kutyás és egyéb programok. Ha
idén nem is, de 2021-re szeretnénk elérni, hogy ne legyünk veszteségesek.
A Laki-Park Kft.-nél milyen változásokat tervez?
– Elsősorban a cég gépeinek jobb és hatékonyabb kihasználtságára fogok törekedni. Van például egy kisdarus autónk,
mely az előző ciklusban évi 1-2 alkalommal volt üzemben. Ez luxus, hiszen egy
kis utánajárással könnyen „munkát lehet szerezni” ennek és a többi járműnek
egyaránt.
Milyen vezető Ön?
– Azt vallom, hogy nekem nem beosztottjaim, hanem kollegáim vannak,
akiknek nem a főnöke, hanem vezetője vagyok. Én mindenkitől csak annyit
kérek és várok el, amennyit én magam
is el tudok végezni. Nem többet. Mindenki 100%-os bizalmi szintről indul,
megbízom minden kollégámban, hogy a
feladatait elvégzi. Szeretnék egy nagyon
jó kis csapatot kovácsolni az itt dolgozó
emberekből. Ha ugyanis nincs kohézió
és egy irányba nézés, nem lehet sikert
elérni.
Ha egy-egy nap után leteszi a lantot, hogyan tölti fel újra az aksikat?
– Szeretek fotózni, évek óta hódolok ennek a hobbimnak, ha van egy kis
időm, biztosan előkerülnek a fényképezőgépek. Szívesen veszek részt rally- és
kamionversenyeken, de imádok utazni
is. Nagy vágyam visszajutni Indiába. Lebilincsel az ottani emberek életszemlélete: mindenki mosolyog, még az is,
akinek semmije nincsen. Volna mit tanulnunk tőlük.

Várkonyi Éva
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Egy hajóban
Párbeszédre hívtuk az üdülőtulajdonosokat
Lakitelek Önkormányzata fórumot szervezett a lakiteleki
üdülőtulajdonosok részére, melyre június 26-án, pénteken 17 órakor került
sor a Tőserdőben, a nagyszínpadon. A fórum célja az volt, hogy elindítson
egy párbeszédet és hatékony együttműködést a Tőserdőben élők, üdülővel
rendelkezők és az önkormányzat között, hiszen a cél közös: egy békés,
fejlődő Lakitelek és egy élhető, vonzó Tőserdő létrehozása.
Az önkormányzat vezetése nem csak
kérdések megvitatására teremtett lehetőséget, hanem meghívott minden
olyan fontos szakembert, akik az üdülővel rendelkezők számára elsőkézből és
hitelesen tudtak hasznos információval
szolgálni.
A rendezvényt Madari Róbert Lakitelek polgármestere és Fehér István alpolgármester nyitotta meg, akik az önkormányzat együttműködő szándékáról
biztosították a megjelenteket, valamint
beszámoltak az újonnan megválasztott
testület munkájáról, a 2020-as nyári szezonnyitásról, valamint az önkormányzat Tőserdő „újraélesztése” érdekében
tett lépéseiről. Lenkei Róbert, a megyei
közgyűlés tagja biztató hírekkel érkezett
a fórumra, hiszen a Megyei Fejlesztési
Terv Lakitelekre vonatkozó, jövőbeni
infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseit vázolta. Dr. Szikszai Emőke jegyző a
település részönkormányzat lehetőségeiről, míg Pusztai Róbert, a Laki-Park Kft.
és a Tőserdő Turisztikai Kft. új ügyvezetője a Tősfürdő és az Autóskemping szezonnyitásáról beszélt. Varga Katalin, az
FBH-NP Nonprofit Kft. osztályvezetője
ismertette a nyári hulladékszállítási ren-

Számos kérdést sikerült a fórumon megvitatni

det (hulladékzsákok személyes átvétele
a Tősfürdőben 2020. július 11-én, szombaton), valamint elmondta, hogy a társaság igyekszik működését a különféle
igényeknek megfelelve közvetlenül a lakók számára kommunikálni, hatékonyan
kialakítani. Katalin elmondta, elektronikai hulladékgyűjtést is szerveznek községünkben, amelynek pontos időpontja
még egyeztetés alatt van. Ezt az évi egyszeri díjmentes lehetőséget július közepére szeretnék időzíteni, amelyről mindenkit értesítenek időben. Dallos Endre,
a BEVE bűnmegelőzési programját mutatta be, amely a biztonságosabb és ezáltal élhetőbb Lakitelekre is vonatkozik,
majd kérte a lakosság együttműködését
annak sikeres megvalósításában.
A fórum második részében a résztvevőknek lehetőségük volt a meghívott, illetékes szakembereknek kérdéseket feltenni, amely mentén párbeszéd alakult ki az
előadók és az érdeklődő lakosok között.
Az estig tartó fórumon szó esett többek
között a Tősfürdőről, a hulladékzsákokról, az utcanevek körüli problémákról,
a Holt-Tisza újra fürödhetővé tételéről,
kisállatok tartásáról, zajrendeletről, csapadékvíz elvezetéséről. A fentnevezett

témákban fogalmazódtak meg problémák, építő jellegű kritikák, javaslatok.
Volt olyan tőserdei ingatlan-tulajdonos, aki személyesen nem tudott részt
venni a fórumon, ezért írásban fogalmazta meg észrevételét, javaslatait a
polgármester úrnak.
Köszönjük az érdeklődésüket, együttműködésüket! 
Várkonyi Éva

Nyertes pályázataink

Bringapark –
kicsiknek és nagyoknak

Június elején érkezett önkormányzatunkhoz az örömteli hír: a „Lakiteleki
pumpapálya” elnevezésű pályázatunk
pozitív elbírálásban részesült, tehát reményeink szerint még ebben az évben
megépül Lakitelek bringaparkja. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság által meghirdetett és a Magyar
Kerékpáros Turisztikai Szövetség által
támogatott programra benyújtott pályázat keretében összesen 7 279 005 forint
támogatást nyertünk el. A beérkezett
pályázatok közül 33 szakmai anyagot –
melyekből 26 db bringapark, 7 db pedig
futókör építését célozza meg – tartott a
Kormánybiztosi Iroda támogathatónak,
köztük Lakitelekét.
A bringaparkok nagy előnye – a szabad levegőn végzett mozgás áldásos hatásain túl –, hogy kisgyermekek éppúgy
használhatják, mint a nagyobbak vagy
akár a profi biciklisek. A buckákon való
kerekezéshez nem szükséges speciális
kerékpár, bármilyen drótszamár megteszi. Egyedül vállalkozói kedv kell és
garantált az adrenalinszint emelkedés! P

Korszerűsödik az
egészségügyi ellátás

A Magyar Falu program keretein belül
benyújtott, nyertes pályázatainknak köszönhetően megújul a védőnői szolgálat,
az orvosi rendelő pedig mozgáskorlátozott WC-vel bővül. A védőnői rendelőben a tervek szerint a kismamák – várakozás közben – vadonatúj pelenkázókon
tehetik majd tisztába csemetéiket, a belső helyiségbe pedig új bútorzat kerül.
Emellett számítógép, nyomtató és számos új eszköz, hallásvizsgáló készülék,
digitális mérleg és vérnyomásmérő segíti
majd a jövőben szakmai munkájukat. P
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Az összefogás ereje
Régi álom vált valóra, amikor a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Széchenyi krt.-i telephelyén parkoló várta a szülőket és az ott dolgozókat.
A községben „régi óvoda” néven ismert intézménynek korábban nem
volt az autók számára kialakított leállóhelye. A pályázatból felújított
óvodának egy mozgáskorlátozott parkoló kialakítására volt csak
lehetősége, egyébre nem. A megnövekedett autók számával azonban egyre
nagyobb igény mutatkozott erre. A gyermekek reggeli érkezésekor ugyanis
szinte „bedugult” az óvoda melletti kis utca az út szélén leállított autóktól,
így a közlekedés is veszélyessé vált.
A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány és a
Szülői Munkaközösség összefogásával lehetőség nyílt egy parkoló megépítésére. A 166 m2-en, mart aszfaltos
technológiával elkészült parkolót teljes
egészében az alapítvány és az SZMK finanszírozta. Mivel óvodáról van szó, a
projektet támogatta az ALFÖLD ASZFALT (Ikon-Security Kft.) is, akik a
munkálatokat május 26-án kezdték meg,
majd május 30-án átadták az elkészült
területet. Hatalmas köszönet illeti meg a
támogatásért a Lakiteleki Óvodáért Alapítványt és a Szülői Munkaközösséget,
hiszen egy álom vált valóra, mellyel hozzájárultak a balesetmentes és kényelmesebb közlekedéshez.
A közösségi összefogás másik iskolapéldája az Eötvös Lóránd Általános
Iskola focipályájának felújítása során
mutatkozott meg ugyancsak a tavasz folyamán. A korábbi, gazos, elavult pálya
helyett ma már sima felület, friss zöld
fű és vadonatúj salak fogadja a szemlélődőt.
Az álmok valóra váltásában a falu
apraja-nagyja kivette a részét, páratlan
összefogást tanúsítva. A felújítást az iskola szülői szervezete (SZMK) kezdeményezte és valósította meg saját költségén, illetve több támogató által. Az
egyik tanuló édesapja és a helyi Szabó
Tüzép földet és trágyát biztosított térítésmentesen az elhordott réteg helyére.
A Majax Kft. (Kiss Balázs) a földet gépi
munkával az öntöző rendszer telepitéséhez és a füvesítéshez előkészítette.
Kiss Balázs és családja is támogatásáról
biztosította a szülői szervezetet, mivel
csak az öntöző-berendezés anyagköltségét számította fel. A fűmagot a Nimród
Footgolf Sportegyesület és a Hungarikum Liget – Népfőiskola Alapítvány
közösen ajánlotta fel. Az iskola karban-

tartói a már meglévő focikapukat újra
festették, melyekre új hálók a Lakiteleki
Torna Egylet jóvoltából kerültek. A példaértékű összefogáshoz Madari Róbert
polgármester is felajánlotta a lakiteleki
önkormányzat segítségét, a munkálatok
kezdetén a felső, elhasználódott, tarac-

Mostantól kényelmesen és biztonságosan lehet parkolni

Gyönyörű foci- és futópálya várja a diákokat

kos réteget távolíttatta és szállíttatta el
az önkormányzat a saját költségén. Apróbb feladatokban más családok is boldogan segítettek, rájuk hárult például
a fűmag vetése előtt a pálya szélének
elegyengetése. A felajánlásokon felül
az összes költséget a szülői szervezet
állta, ami megközelítőleg 900 000 Ftot tesz ki.
Az SZMK azt tervezi, hogy a tanév
kezdetén ünnepélyesen is átadják a naponta kb. 200-250 gyermek, esténként
és hétvégén pedig sok-sok felnőtt számára mozgási és sportolási lehetőséget kínáló focipályát. Ezúton is hálás
köszönet minden segítőnek, támogatónak!P
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Múzeumok „délutánja”
Mosoly, jókedv, felszabadult
együttlét a Pulai Gyűjtemény
kertjében.
„Az idei Szentiván éjjele nem csak a telet űzi el, hanem a vírushelyzet okozta kényszerű bezártság sötétségét is
fénnyel tölti meg” – így köszöntötte
Madari Róbert polgármester a Pulai
Gyűjteményben megjelent vendégeket
a Múzeumok Éjszakája rendezvényen.
Az érdeklődők a legnagyobb örömünkre
szép számmal érkeztek, ami nem is csoda, hiszen hosszú idő után most először
tudott Lakitelek apraja-nagyja korláto-

zás nélkül találkozni, beszélgetni, örülni
egymásnak.
Az önkormányzat és a könyvtár
dolgozói gazdag programmal töltötték meg a Múzeumok Éjszakáját, azaz
délutánját. Elsőként a Lakiteleki Tűzoltózenekar tartott örömzenélést,
majd népviseletbe öltözött apróságok
vették birtokba a színpadot: színvonalas műsort adtak elő a Gyermektánc
Tehetség Műhely óvodásai, majd a Mazsola csoport gyermekei. A kicsik után
a nagyobbak is megmutatták tehetségüket: a Lakiteleki Ifjúsági Néptánccsoport táncát tekinthették meg a ven-

Igazán családias hangulat volt a múzeum kertjében

dégek, melyet a Lakiteleki Népdalkör
dalai követtek.
A kertben felállított sátrakban egész
délután alkothattak a szorgos kezek.
Meseparaván festés, kakaslövés, nemezelés, textilszobrászat, csipetke tészta
készítése, népi játékok és könyvbörze
várta a gyerekeket és a kreatív felnőtteket. Interaktív foglalkozásokkal is készültek a szervezők, „Kard ki kard” és
„Hagyjunk nyomot magunk után” címmel. Pulai Sándor izgalmas és autentikus tárlatvezetést tartott az érdeklődőknek, a Papp Borászat jóvoltából pedig
finom borokat, Kwaysser Dominikának
köszönhetően sajtkülönlegességeket
lehetett kóstolni. A kemencében sült
finomságokból egész nap lehetett lakmározni, melyet a nők klubjának tagjai
készítettek.
Örülünk, hogy ilyen sokan lehettünk
az idei Múzeumok Éjszakáján, az pedig
külön boldogság nekünk, szervezőknek,
hogy sokakat a jégesővel kísért vihar
sem tántorított el.
Várkonyi Éva

NAGY ALAJOS – KISHEGYI ELEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriuma 2018-ban Nagy Alajos – Kishegyi
Elek tanulmányi ösztöndíjat alapított. A 2018/2019. tanévben összesen 2 800 000
Ft-ot, a 2019/2020. tanévben 7 400 000 Ft-ot folyósítottunk lakiteleki diákok részére.
Azok a nappali, vagy levelező tagozatos egyetemista, főiskolás fiatalok, vagy
most felvételiző érettségizett diákok jelentkezhetnek, akik legalább három esztendeje lakiteleki állandó lakcímmel rendelkeznek és előző félévük tanulmányi eredményét, fényképes önéletrajzot, valamint a kitöltött pályázati adatlapot postán,
határidőre megküldik (Népfőiskola Alapítvány, 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.).
A borítékra írják rá: NAGY ALAJOS – KISHEGYI ELEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Postára adási határidő: 2020. augusztus 28. (péntek)
A döntés során az Alapítvány kuratóriuma a jelentkezők tanulmányi átlagát, ezt
követően pedig a beérkezett jelentkezések sorrendjét veszi alapul az ösztöndíj megítélésénél.
Eredményhirdetés: 2020. szeptember 7. (hétfő)
Az ösztöndíjat a 2020/2021. tanév első félévétől, 2020. szeptember 1-től folyósítjuk
2021. január 30-ig, öt hónapon keresztül. Az ösztöndíj mértékét a hallgató előző
féléves (2019/2020. év 2. félév) teljesítménye határozza meg. Amennyiben előző
félévben szakmai gyakorlatot végzett, vagy passzív hallgató státuszban volt, úgy a
legutolsó, több tantárgyat magában foglaló félévben nyújtott teljesítménye szerint
kapja az ösztöndíjat.

2020. szeptembertől az ösztöndíj havi mértéke az alábbiak szerint alakul:
4,85-os tanulmányi átlag fölött:
40 000 Ft
4,55–4,84-os tanulmányi átlag között:
30 000 Ft
4,21–4,54-os tanulmányi átlag között:
25 000 Ft
3,95–4,2-es tanulmányi átlag között:
20 000 Ft
3,5–3,94-os tanulmányi átlag között:
15 000 Ft
Aki szeptemberben kezdi egyetemi tanulmányait:
15 000 Ft
A folyósítás ideje alatt a hallgatónak kéthavonta (októberben, decemberben, februárban) be kell számolnia szóban, vagy írásban a főiskolai/egyetemi tanulmányairól, az intézményben végzett tevékenységéről. Ennek elmaradása az ösztöndíj
megszakítását jelentheti. 2021. február végén, az utolsó beszámoló alkalmával el
kell hoznia első féléves eredményeinek összesítőjét. A hallgató tanulmányi átlaga
szerint dönt a Népfőiskola kuratóriuma az ösztöndíj további folyósításáról.
Kapcsolattartó: Molnárné dr. Lezsák Anna igazgatóhelyettes és Hágen Ádám, a
Népfőiskola munkatársa (hagen.adam.me@gmail.com).
Lakitelek, 2020. július 10.
Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő
a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke
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Fő a biztonság!
A Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület és Lakitelek Önkormányzata
közösen, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával január 1-jén több pillérből álló bűnmegelőzési
programsorozatot indított Lakiteleken. Dallos Endrét, az egyesület elnökét
kérdeztük a jövő év augusztus 31-ig tartó program részleteiről.
Ki szervezi, finanszírozza a kezdeményezét?
– A Safecity 2. – Építsd a biztonságot!”
címet viselő program szervezése, végrehajtása és finanszírozása a Biztonságos
és Élhető Városokért Egyesület (BEVE)
feladata, amelyet a Belügyminisztérium
és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
(NBT) támogat. Ennek a támogatásnak
a része az a forrás is, amely a finanszírozást is lehetővé teszi a
BEVE számára.
Ez kizárólag Lakiteleken
vagy máshol is megvalósul?
– Ez a projekt egy korábbi
(„Safecity” nevű) projekt tovább gondolása. Ennek keretében Törökbálint településen
indult el egy bűnmegelőzési
program, amely az építészeti
bűnmegelőzés eszközrendszerével segítette a településen élők szubjektív biztonságérzetét
javítani. Ez a projekt nagyon sikeres
volt, de sajnos a lehetőségei csak a tervezés fázisáig értek, a kivitelezés már
nem szerepelt a projekt elemei között.
Ezért úgy gondoltuk, indítsunk el egy
olyan, szintén az építészeti bűnmegelőzést segítségül hívó komplex bűnmegelőzési programot, amely nem áll
meg a tervezés szintjén, hanem a megtervezett elemeket meg is valósítja. Ehhez nyújtottunk be 2019-ben pályázatot
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz,
amely lelkesen támogatta ezt. Lakitelekre azért esett a választás, mert olyan
települést kerestünk, ahol az emberek
biztonságérzetének fokozására és az élhetőség javítására komoly igény merül
fel a település vezetése részéről. Nem
mellesleg a település jelenlegi polgármestere, Madari Róbert, hosszú időn
keresztül dolgozott a rendőrség kötelékében bűnmegelőzési területen. Így
a szakma és az akarat is könnyen utat
talált egymáshoz. A projekt nem titkolt

célja, hogy létrehozhassunk egy mások
számára is követhető modellt, amelyet
akár nevezhetünk majd „Lakiteleki Modellnek” is.
Melyek ennek a főbb céljai? Milyen
előnyökkel jár majd a lakosság részére?
A program legfontosabb célja, hogy a
településen élők bevonásával egy olyan
közös gondolkodást és tervezést valósítson meg, amely segíti a biztonságérzet fokozását és az élhetőség javítását. Ehhez az
építészeti bűnmegelőzést,
illetve annak újabb generációs elveit hívtuk segítségül,
amelyet környezetszenzitív
bűnmegelőzésnek neveztünk
el. Ez a módszer az épített környezet és a biztonság, illetve az
élhetőség kapcsolatát vizsgálja. Olyan módszereket
kínál, amelyek segítségével
az ott élők biztonságosabbá
tehetik környezetüket, erősíthetik társadalmi kapcsolataikat és építhetik közösségeiket. Itt nagy hangsúly van a közös
gondolkodáson és tervezésen, hiszen
ahogy a neve is mutatja, környezetszenzitív bűnmegelőzés, a környezetre és az
ottélőkre, illetve a helyi problémákra
keres és kíván megoldást adni. Ez viszont csak úgy működhet hosszútávon,
ha az ott élők is részt vesznek ebben,
hiszen azt gondoljuk, ahogy annak a korszaka már lejárt, amikor „messziről jött
okosok” megmondták, mi a jó.
Milyen elemei vannak?
– A program komplex, tehát több területet is felölel. Ahhoz, hogy megérthessük és átlássuk a helység településbiztonsághoz és élhetőséghez kötődő
problémáit, mindenképpen egy előzetes tájékozódás, felmérés szükséges.
Ebben a részben elbeszélgetünk a település irányítóival, a civil szervezetek
vezetőivel, a településen működő hatóságok irányítóival, hogy minél teljesebb

képet kapjunk a település működéséről.
Ezt követi egy ún. lakossági kérdőív,
amelyet elektronikus és hagyományos
(postai) úton eljuttatunk a település
minél több lakójához. Természetesen
személyes megjelenés útján is bejárjuk
a települést, megvizsgálva a szakember
szemével is. Ennek az előkészítésnek
egy olyan, mindenki számára elérhető
dokumentum lesz az eredménye, amelyben a tapasztalatok alapján ki fognak
rajzolódni azok a pontok, amelyek kritikusak lehetnek, így mindenképpen beavatkozást igényelnek.
Mivel a támogatás, amely a Belügyminisztérium és Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács jóvoltából rendelkezésünkre
áll, nem végtelen, a források számbavételével meghatározzuk a megvalósítandó elemeket. A településen élőket
lakossági fórum keretében közös gondolkodásra hívjuk, illetve workshopokat
szervezünk, amelyek a módszert lesznek
hívatottak megismertetni a tervezésben
résztvevőkkel. Ha mindez megvan, akkor jöhet a megvalósítás, amelyet akár
egy közösségi összejövetel keretében is
elvégezhetünk, ezzel erősítve a közösségi kohéziót. Nem lenne teljes a kép,
ha nem említenénk a projekt iskolai elemét: a játékos oktatáson túl egy közös
munkát is tervezünk az iskolásokkal,
szintén a tervezéstől a kivitelezésig. P

Aki a virágot szereti…
Lakitelek Önkormányzatának egész falura kiterjedő virágosítási programja júliusra befejeződött. Összesen 3240 tő
virágot ültettünk el több helyszínen a
településen. Mostanra színpompás virágok díszítik a Takarékszövetkezet és
a posta előtti területet, a polgármesteri
hivatal kertjét, a körforgalmat és mellette a parkolót, de virágok kerültek a
Tősfürdőbe, az Autós Kempingbe, a tőserdei üdülőövezetbe és a Piac téri virágládába is.
P
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Feketén fehéren
Pénzügyi helyzetünk
Lakitelek Önkormányzatának pénzügyi
helyzete a korábbi tájékoztatásokhoz
képest sajnos nem javult. Ahogy arról beszámoltunk – az előzetes elvárásokkal ellentétben –, átvételkor sem a
számlánkon, sem egyéb forrásból nem
állt rendelkezésre tartalék. A várt bevételek már az akkori könyvvizsgálói vélemény alapján sem adtak mozgásteret az
új vezetésnek, hiszen a kötelezettségek
megfizetésére sem voltak elegendőek.
Ezt súlyosbítja most a járványhelyzet.
A COVID-19 vírus miatt többletkiadások keletkeztek. Jelenleg ez a kiadás
meghaladja a 3 millió Ft-ot, és ez az ös�szeg még tovább fog emelkedni, mivel
a védekezés és megelőzés folyamatos.
Ezeknek a költségeknek a fedezésére
plusz forrás nincs biztosítva az önkormányzatok számára.
Szintén a veszélyhelyzethez kapcsolódik 19 millió Ft gépjárműadó, valamint
5,5 millió Ft tartózkodás utáni idegenforgalmi adó elvonása, amely összesen
több, mint 24 millió Ft. A befizetett
gépjárműadó 60%-át már eddig is tovább kellett utalni állami bevételként,
és most a maradék 40% sem maradhat
az önkormányzatnál. A jelenlegi információk alapján ez még további 4 éven
keresztül így lesz.
A jelenleg havi rendszerességgel kapott állami támogatás arra elég, hogy
kifizetésre kerüljenek a havi bérek, a
rendszeres segélyek, a víz, villany, gázszámlák, a gyermekek és az idősek étkeztetési számlái. Az egyéb működéshez
kapcsolódó kiadásokat nem tudjuk határidőben teljesíteni, így mint egy szűkös anyagi helyzetben élő családban,
priorizálnunk kell, mikor melyik számlákat tudjuk kifizetni, melyeket tudjuk
még halasztani és melyek, amiknek fizetése már égetően szükséges.
A 100%-os önkormányzati tulajdonban levő Kft.-k gazdálkodása évek óta
veszteséges. Ez olyan mértékű, hogy
folyamatosan az önkormányzatnak kell
pénzt biztosítani, a béreket fedezni, hogy
a Kft.-k ne csődöljenek be. Ez jelenleg
15,3 millió Ft, és még emelkedni fog va-

lószínűleg. A testületünk a korábban évekig nyereségesen működő Laki Konyhát
11 millió Ft beszállítói tartozással vette
át 2019 októberében. A tartozás mértéke azóta nem emelkedett, azonban a
bekövetkezett vírushelyzet miatt nem
is csökkent. A többi Kft. is több milliós
tartozással rendelkezett már 2019-ben. E
folyamat tarthatatlansága miatt döntött
úgy a képviselőtestület, hogy az öt kft.ből három fog a továbbiakban működni.
A tiszakécskei önkormányzati tűzoltóságnak évente hozzájárulást fizet
Lakitelek Önkormányzata, hogy tűz esetén kivonuljanak. Az elmúlt két évben
(2018–2019.) a kötelező hozzájárulást
nem fizette az önkormányzat, melynek
összege 13,6 millió Ft. Ebben az évben
még 10,4 millió Ft hozzájárulást kell teljesítenünk, ami így összesen 24 millió Ft.
Előző évekről áthúzódó kiadások
A TOP-3.1.1 Lakitelek–Kerekdomb kerékpárút építéséhez 2018-ban az önkormányzat 240 millió Ft támogatást nyert.
Az építkezés elhúzódását az M44-es út
nyomvonalának áthelyezése okozza. Az
évek alatt az infláció miatt az aszfalt és
egyéb építőipari árak megemelkedtek,
így közel 75 millió Ft önerőt kellene még
az önkormányzatnak előteremteni, hogy
az eredetileg 100%-os támogatottságú
beruházást megvalósíthassuk. A pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri
díj 1,2 millió Ft, már korábban kifizetésre került, habár a projekt közbeszerzési
eljárása sem indult akkor még el. Kérésre a végleges megvalósítási határidőt
2021. 03. 31-re módosították.
A TOP-4.1.1 Egészségház felújítására
2018-ban elnyert 80 millió Ft nem elegendő a beruházás megvalósítására. Ennek egyik oka szintén az évek alatt megemelkedett építőipari árak. Az eredeti
teljesítési határidő: 2020. 06. 30., melyre
szintén sikerült halasztást kapnunk. Az
eredeti koncepció megvalósítása több
mint 300 millió Ft-os beruházás lenne
a mai építőipari árszínvonalon. Testületünk hónapokon át egyeztetett a tervező
céggel, hogyan tudnánk az elnyert támo-

gatási összegből egy komplex, minőségi,
előremutató beruházás első lépését végrehajtani, amelyet a későbbiekben – a
pályázat teljesítését követően – esetleges újabb támogatási összeg elnyerésével folytatni tudunk. Azonban ehhez az
első lépcsőhöz sem elegendő az elnyert
támogatás. A szükséges plusz önerő 46
millió Ft 2021. 08. 21-i határidővel.
A 2019-ben megkezdődött gondozási központ bővítéséhez sem elegendő a korábban a „Magyari hagyatékból”
elkülönített pénzeszköz. A beruházás
megkezdésekor sem állt már rendelkezésre a szükséges önerő, amely szintén
a jelenlegi költségvetést terheli. Ezért 36
millió Ft kiegészítés szükséges az önkormányzat részéről.
A jelenlegi vezetés elhivatott a Tőserdő, Tősfürdő fejlesztésében, családbaráttá alakításában, ezért is törekszik
arra, hogy a Tőssellő évek óta húzódó
ügyét megoldja, és a létesítmény ismét
üzemelhessen. Az elszámolás azonban
további több tíz milliós kiadást jelent.
Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug Önkormányzatoknak az azóta megszűnt
óvodai társulás pénzügyi rendezésével
kapcsolatban folyamatban lévő jogi ügy
van. Jogerős II. fokú bírósági ítélet alapján Lakitelek 47 millió Ft-ot behajtott a
két településtől. Ezt követően a Kúria
elé került az ügy, „aki” új eljárásra kötelezte a feleket. Amennyiben nem sikerül
megegyezni, akkor ebben az esetben is
fizetési kötelezettség keletkezhet, melynek teljesítéséhez forrást kell még találnunk.
A Laki-Konyha Kft. eszközbeszerzésre pályázott, amit el is nyert. 2018-ban a
konyha számára a szükséges 2 865 957 Ft
önerő átutalásra került, amely már 2019.
október 14-én nem állt a Kft. rendelkezésére. Mivel a pályázat utófinanszírozott, és a Kft. nem tudja megelőlegezni
a beruházás összegét, ezért az önkormányzatnak kell biztosítani a 15 millió
Ft-ot, ami tartalmazza az önerőt is.
Az EFOP-3.9.2-es pályázatból létrehozott és működtetett Tankertre rendelkezésre álló keret már korábban kimerült. Átcsoportosítások révén tudjuk
ebben az évben is folytatni a szakmai
tevékenységet. Így a jelenlegi tankertvezető lényegesen kevesebb megbízási díjat kap ugyanazért a munkáért, mint az
elődje. Jelentős mennyiségű vetőmagot,
növényvédőszert támogatásból szereztünk be, amelyet ezúton is köszönünk
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a Harkály Üzletháznak, Vitalita Seeds
Kft.-nek, Seed Plus Kft.-nek, Tasi Péternek és Hegedűs Richárdnak.
Várható bevételek
VP Külterületi utas pályázatból még
2020-ban várható bevétel 6,5 millió
Ft, továbbá várjuk, hogy az EFOP-1.5.3.

számú pályázat elszámolásából 31 millió Ft-ot megkapjunk, de a kifizetés ideje nem meghatározható. A Laki-Konyha
Kft. pályázati elszámolása sem várható
2020-ban.
Az összes várható olyan kiadás ös�szege, melyhez nem áll rendelkezésre
fedezet, 300 millió Ft.

A testület, bizottsági tagjaink és az
önkormányzat munkatársai elhivatottak, hogy a megörökölt pénzügyi nehézségből kilábaljon az önkormányzat,
és Lakiteleket ismét a fejlődés útjára
állítsák.

Madari Róbert
polgármester

Biztató jövő
Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja
és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő választókerületi
kabinetjének vezetője nemrégen egy fórumon beszélt
a megyei fejlesztési tervben szereplő, Lakiteleket érintő
fejlesztésekről. Megkerestük és megkérdeztük,
mely területeken várhatóak pozitív változások.
Mi az a megyei fejlesztési terv, ki állítja
össze és milyen időközönként?
– A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
több célterület vonatkozásában is rendelkezik fejlesztési tervvel, melynek az
egyik legfőbb ága a megyei Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
(TOP). E forrásokból Lakitelek is több
területen részesült támogatásban.
Emellett Lezsák Sándor országgyűlési képviselő is rendelkezik a választókerülete fejlesztése vonatkozásában
fejlesztési tervvel, stratégiával, melyet
a településvezetők közreműködésével
állított össze. Jó remények vannak arra,
hogy a koncepcióból Lakitelek vonatkozásában is több elem meg tud majd
valósulni a közeljövőben.
Milyen anyagi forrás áll ezek fedezetére?
– A megyei TOP forrás eredetileg 63
milliárd forint költségvetéssel indult,
ami a költségnövekmények révén 73
milliárd forintra emelkedett. Ez a forrás
teljes egészében Bács-Kiskun megyében
volt és lesz felhasználva, és ez még nem
is tartalmazza a megyei jogú városként
Kecskemétre érkező forrásokat.
A választókerületre vonatkozó külön fejlesztési koncepció is közel 100
milliárdos nagyságrendű. Mindezeken
túl a Magyar Állam is megvalósít beruházásokat Lakitelek környezetében,
ilyen például a Magyar Falu Program
útfelújítása.

Mitől függ, hogy egy elképzelés megvalósul vagy nem?
– A megyei TOP források pályázat útján kerülnek felhasználásra, a fejlesztési koncepcióban szereplő egyes projektelemek támogathatósága esetében
szempont a gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő és turisztikai jelleg. A
választókerületi fejlesztési koncepciót
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő bemutatta Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint az illetékességgel
rendelkező minisztereknek. A Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda már véleményezte, jelenleg a
Magyar Turisztikai Ügynökség vizsgálja
szakmai szempontból.
Lakitelek vonatkozásában milyen tervek szerepelnek?
– Lakitelek tekintetében kiemelt fontosságú a Tőserdő fejlesztése, a HoltTisza rehabilitációja, a Tisza-part rendezése, felújítása, egy látogatóközpont
kialakítása és a Tősfürdő felújítása,
bővítése. Fontos feladat Lakiteleken a
Kecskemét–Tőserdő közötti kerékpárút befejezése a Nyárlőrinc–Kecskemét
közötti szakaszon, illetve Kapásfalutól
a leágazás Tőserdő irányában. Szeretnénk, ha Szentkirály felé is megépülne a
kerékpárút, a Kerekdomb és Tiszaug felé
vezető, kerekezésre alkalmas út építése
pedig hamarosan megindul. Örömhír,
hogy már folyamatban lévő fejlesztések
is vannak: az M44-es gyorsforgalmi út

Tiszakürt–Lakitelek közötti szakaszának kivitelezése már zajlik az új tiszaugi
híddal, illetve a 44-es főút felújítása is
elkezdődött, melyben kettő, új körforgalom is kialakításra kerül – a szentkirályi
út és a kapásfalusi út kereszteződésében. A Kapásfalu–Tőserdő közötti út is
megújul, melyhez a Magyar Falu Program biztosít forrást. Ezek mellett több,
egyéb infrastrukturális fejlesztés megvalósítása is szükséges lesz Lakiteleken,
amire rendelkezünk koncepcióval.
Mindezeket ki határozta meg?
– Örömmel jelenthetem ki, hogy az országgyűlési képviselő és a helyi önkormányzat között kiegyensúlyozott kapcsolat alakult ki, így Lakitelek fejlesztési
elképzelései rendszeresen egyeztetésre
kerülnek. Emellett az itt élő emberek
megkeresései, javaslatai alapján is fogalmazódtak már meg projektjavaslatok.
Mikorra lesz döntés a még tervként szereplő elképzelések megvalósításáról?
– A fejlesztések egy részéről már született támogatói döntés, egyesek döntéselőkészítő és véleményezési szakaszban
vannak, s remélhetően hamarosan további támogatói döntések is születnek.
P
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Fogadóóra
Új rovatunkban olyan közérdekű témákat hozunk Önöknek, amelyekkel
Önök keresték meg a képviselőket. Egyúttal kérjük Önöket, keressenek
minket, látogassák fogadóóráinkat!
Polgármester, alpolgármester: minden hónap utolsó szerdája 15:00–17:00
Képviselők: minden hónap első szerdája 15:00–17:00
Hegedűs-Boros Rebeka –
Babagondozási felkészítés,
közösségépítés várandós
kismamáknak
– Képviselőnek való megválasztásom
előtt, kisfiam születése után Gácsi Veronikához kezdtünk járni babamasszázsra, mely foglalkozások aztán rengeteget
segítettek a mindennapokban, a babagondozásban, valamint jó volt egy közösséghez kapcsolódni, ahol az aktuális
nehézségeket mindig meg tudtuk beszélni, tapasztalatainkat ki tudtuk cserélni.
Ma már tudom, hogy nagy kön�nyebbséget jelentett volna, ha már a
szülés utáni napokban birtokában lehettem volna bizonyos ismereteknek.
Képviselőként ezért szeretném elérni,
hogy a helyi édesanyák már a várandósság idején találkozhassanak egymással,
és szakszerűen felkészülhessenek az elkövetkező időszakra. A babamasszázs
többek között hatással van a hasfájás,
fogzási fájdalom enyhítésére, erősíti az
immunrendszert, elősegíti az idegrendszer érését. Ha a baba mozgásfejlődésével már az első napokban, hetekben kiemelten foglalkozunk, kisebb az esélye,
hogy költséges, helyben nem elérhető
terápiákra kelljen járniuk. Emellett a
babás anyukák közösségépítését is fontosnak tartom. Legyen hova tartozniuk
a babával otthon töltött időkben és segíthessék egymást.
Veronikával álmodtunk egy nagyot:
„várandós találkozókat” szeretnénk
tartani, melyek tervezett témái a szülésfelkészítés, szoptatási tanácsadás,
hordozás, babamasszázs. Ezek a foglalkozások ciklikusan, körülbelül negyedévente ismétlődhetnének, hiszen újabb
és újabb kismamáink lesznek, akiket az
adott témák érintenek. Továbbá a már
működő baba–mama klub aktivitását is
szeretném színes, igényekhez igazodó
előadásokkal, találkozásokkal, közös játékkal és beszélgetéssel bővíteni. Dolgo-

zunk azon, hogy mindennek az anyagi
feltételeit előteremtsük.
Szűcs Pál –
RC modell-nap a Tőserdőben
– Sokan nem tudják rólam, hogy az
egyik hobbim az RC Modell-autók, hajók gyűjtése és a velük való játék. A
tavalyi faluszépítő egyesületi rendezvényen már tartottam egy kis bemutatót, és a nagy érdeklődésre való tekintettel fogalmazódott meg bennem/
bennünk a gondolat egy modell-nap
megszervezésére. Mivel Tőserdő felé
húz a szívem, és a terep is megfelelő,
reményeim szerint egy napra a robbanómotoros- és elektromos autóké lesz a
part. A program keretein belül sor kerül
majd az autók, hajók, drónok bemutatására, ismertetésére.
Ezzel szerves összefüggésben támogatom, hogy minél több színes program
valósuljon meg a Tőserdőben: legyen
pezsgés, vonzzunk ide sok látogatót!
Jelenleg még sok a szervezést gátló bizonytalanság, de bízom benne, hogy a
legtöbb elképzelés valóra válik!
Tasiné Novák Mária –
Az elektronikai hulladékok
hasznosításának jelentősége
– Szeretném, ha a lakosság minél nagyobb számban bekapcsolódna a hulladékgyűjtésbe. Miért is fontos ez
mindannyiunknak? Elsődleges cél természetesen, hogy ne ártsunk környezetünknek a felesleges, ronda és káros
hulladéklerakással. Ezen felül nézzünk
szét magunk körül, és tudatosítsuk,
hogy mennyi eszközünk van. A fogyasztói társadalom, a növekvő életszínvonal
hazánkban is teret nyert. Az elektronikai
cikkek fejlesztése, ára, aktuális trendjei
gyorsítják a fogyasztást. Egyre hamarabb elavulnak, így a belőlük keletkező hulladékok mennyisége rohamosan
növekszik. Pedig emellett fontos szempontnak kell lennie a negatív környezeti

hatások csökkentésének, a fenntartható
fejlődésnek is!
Ezen hulladékok számos veszélyes
anyagot tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelés esetén szennyezik a környezetet. Az elektronikai hulladékból kinyerhető fémek, mint például a vas, az
alumínium vagy a színesfémek, értékes
anyagok, melyeket megfelelő hasznosítás nélkül elpazarolunk. Hulladékokból
való előállításuk általában a primer kohászati eljárásoknál lényegesen gazdaságosabb megoldás. Ezeknek a fémeknek
a bányászata óriási természeti, környezeti terhelést jelent – gondoljunk csak
az ércbányák okozta tájsebekre –, és
rendelkezésre álló mennyiségük is egyre csökken, hiszen Földünk erőforrásai
végesek. Láthatjuk, hogy az elektronikai
hulladékok megfelelő hasznosítása jelentős előnyökkel jár: megszünteti vagy
mérsékli a környezet szennyezését,
energia megtakarítást jelent, csökkenti
a természeti erőforrások felhasználását.
Tegyünk mi is környezetünk védelméért! Éljünk a lehetőséggel, és megfelelő módon váljunk meg használt
elektronikai berendezéseinktől! Várunk
mindenkit a Piac téren július 20-án
8:00–16:00 óráig.
Vass Anikó – Bejárássegítés
Kiskunfélegyházára
– Lakitelekről a 2020/21-es tanévben
több, mint 70 diák kezdi majd meg tanulmányait Kiskunfélegyházán. Szeged
az egyik legkedveltebb felsőoktatási
képzőhely a lakitelekiek számára, akik
félegyházi átszállással közelítik meg
a várost. A jó csatlakozás számukra
kulcsfontosságú. Rajtuk kívül számos
lakiteleki is dolgozik a városban. Ebből
látszik, hogy nagy az igény a város jó
megközelítésére.
Ennek ellenére a bejárás – évtizedek
óta – nagyon nehézkes: kevés a járat,
melyek többnyire túl korai időpontokban közlekednek, de délután is vannak
olyan időszakok, amikor nem, vagy csak
Tiszaalpárig tudnak eljutni a hazautazók. Problémát okoz az is, hogy Kiskunfélegyházán a busz- és a vasútállomás
közti távolság miatt sokszor nem érnek
oda az utasok egyik helyről a másikra.
Éppen ezért civilekkel egyeztettünk
és kezdeményezzük, hogy a már egyesült
Volán és MÁV indítson a frekventált időpontokban újabb járatokat, illetve ezek
útvonalát egyeztesse az igényekkel.
P
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Tóthné Balla Mária –
Vihar előtt és után
Az elmúlt időszak esőzései, viharai olyan
problémákkal szembesítettek, amelyek
egy részére jó előkészülni, másik részét
pedig – ha már bekövetkeztek – higgadtan, okosan kell kezelnünk.
Az özönvízszerű áradat néhány
esetben bizony elöntött utcarészeket,
kerteket, pincéket. Az önkormányzat
már készített terveket, adott be pályázatot a kritikus utcarészek elvezetésének javítására. Ennek elbírálása
folyamatban van, és bízunk benne,

hogy sikeres lesz. Addig kérjük a lakosságtól, hogy a saját utcarészén tartsa rendben az árkokat. Semmiképpen
ne temesse be, ne alakítson ki benne
veteményest. Kérjük, hogy a házakról
összegyűlő vizet ne vezessék ki az utcára! A Településüzemeltetési Csoportnak jelezzék az útkarbantartással
kapcsolatos problémákat. Elérhetőségük: 70/931-78-29.
Ha leszakadt vezetéket, áramkimaradást, közvilágítással kapcsolatos
problémát észlelnek, hívják az NKM
hibabejelentő számát: 62/565 881. Ha a
katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők

segítségére van szükségük, hívják a 112es számot!
Körültekintően és időben érdemes
lakásbiztosítást kötni. Vihar esetén ne
felejtsenek el gondoskodni saját maguk
és lakásuk biztonságáról: csukják be a
nyílászárókat, húzzák ki az elektromos
készülékeket, ne használjanak vezetékes telefont! Vágják le a veszélyes ágakat, fákat!
Végül szeretném megköszönni, hogy
településünkön az önkéntes tűzoltók, a
polgárőrség és mindenekelőtt az éber,
segítőkész szomszédság jelenléte növeli
az itt lakók biztonságérzését.
P

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Népfőiskola Alapítvány és Lakitelek Önkormányzata közösen
pályázatot hirdet 16–25 év közötti, lakiteleki születésű
vagy Lakiteleken élő fiatalok részére az alábbi témában:

Lakitelek–Tőserdő 2030, avagy a jövőt veletek tervezzük
A pályázat témája Lakitelek és Tőserdő jövője, ahogyan ti látjátok, azaz, ahogyan ti szeretnétek látni. Számítunk rátok, kíváncsiak vagyunk, őszintén érdekel a véleményetek. Milyen
legyen a település 10 év múlva, mitől lesz szerethető, vonzó
nektek és a közösségnek, milyen lehetőségeket biztosítson
számotokra, mi szükséges ahhoz, hogy szívesen éljetek itt?
A pályázat két részből áll:
1. Egy minimum 15, maximum 20 oldalas esszé-jellegű leírás, amely tartalmazza a település jövőbeni (10 év múlva)
lehetőségeit, arculatát. A pályázat választható tartalmi
elemeit pontokban soroltuk fel, amelyek a következők:
a. közösség, kultúra, hagyomány,
b. környezeti tudatosság, természetvédelem, fenntartható fejlődés,
c. gazdaság, idegenforgalom, szolgáltatói szemlélet,
d. technikai-elektronikai újdonságok, amelyek az életünk részei,
e. sport és egészség.
A felsoroltak közül egy, maximum két pont választható. Fontos, hogy pontos és részletes leírást adjatok 1-1 ötletről, elképzelésről: hogyan képzelitek el, miért lesz az fontos 10 év
múlva? A leírás tartalmazza azt is: „akkor élnék itt szívesen,
ha…”, melyben bemutathatjátok, mitől is lesz vonzó számotokra Lakitelek. Munkátok kiterjedhet az egész községre,
de akár egy-egy részére is (pl. egy épületre, amely régi vagy
új). A lényeg, legyen megalapozott és kidolgozott a munka.
Örömmel vesszük, ha elképzeléseitek leírása előtt végeztek
kutatómunkát a korosztályotokban. Ez lehet csoportos vagy
egyéni interjú, esetleg kérdőív. Kérjük, ezek tapasztalatait is
írjátok le a pályázati anyagban.

2. Az előző pontban leírtak vizuális, kreatív megjelenítése,
mely lehet:
a. film,
b. terepasztalon elkészített makett,
c. épület terv, tervrajz,
d. megrajzolt vagy festett kép,
e. folyamatábra… stb.
Tudjuk, ha többen együtt gondolkodtok, ha közösen álmodtok, olyan elképzelések is megszülethetnek, amelyre egyedül
nem lennétek képesek. Éppen ezért lehet pályázni egyénileg
és csapatoknak is egyaránt.
Mi jár a pályamunkákért, a kreativitásotokért cserébe?
A Népfőiskola Alapítvány a legjobb egyéni és csapatmunkákat tárgy- és könyvjutalomban részesíti, összesen 500 000 Ft
értékben. És ez még nem minden! Azt tervezzük, a legjobb
ötleteket megvalósítjuk Lakitelek és a Tőserdő fejlesztése
során. A munkátok legnagyobb tétje tehát nem más, mint
az elképzeléseitek valóra válása!
A pályamunkák leadási határideje: 2020. szeptember 15.
A benyújtott pályázatok közül a legötletesebbek alkotóit
egy személyes találkozásra is meghívjuk, ahol szóban is bemutathatják munkájukat.
A pályázat eredményhirdetése: 2020. november 16.
A pályázati munkák formai követelményei:
12-es betűméret, Times New Roman betűtípus,
másfeles sorköztávolság, 2,5-ös margók, sorkizárás.
A pályázat leadása történhet e-mailben
vagy postai úton: e-mail: lakitelek2030@lakitelek.hu
levelezési cím: Önkormányzat – Alpolgármester,
6065 Lakitelek, Széchenyi Krt. 48.

További információ: Fehér Istvántól, Lakitelek alpolgármesterétől kérhető a +36 20 556 4259-es telefonszámon.
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Hírek az óvodából

Idén nyáron sem unatkoztak a gyerekek

Ez a nyár kicsit más, mint a többi. A
COVID-19 vírus okozta helyzet miatt
mindkét óvoda üzemel, és nem a megszokott módon vontuk össze a gyerekeket a Széchenyi krt.-i telephelyünkön,
a régi óvodában. Így az OVI-VAKÁCIÓ
programsorozat sem úgy valósul meg
teljes egészében, ahogy szokott. Természetesen a jó gyakorlatunkat alapul
véve ugyanúgy megtervezik az óvodapedagógusok a témaheteket, hogy a nyáron óvodába járó gyermekek számára se
legyen unalmas az élet, és örömmel jöjjenek oviba.
A június 29–július 3-ig terjedő időszakban zajlott az új óvodában a népi já-

tékok és gyermektánc hete, a régi óvodában pedig az indiános hét. Az egész hét
folyamán népzene fogadta az óvodákba
érkező gyermekeket: míg a régi oviban
indián népzene, addig az új óvodában
nekik szóló magyar népzene. Az indiános témából adódóan Bekéné Kotvics
Edit óvónő vezetésével a régi óvodások
megismerkedtek az indián ősi kultúrával, a törzsek között kialakított jelbeszéddel. Kézimunka tevékenység során
fejdíszeket, mini tipiket készíthettek, és
az elkészült gyönyörű munkákat a délelőttök folyamán a gyerekek beépíthették a játékukba. Minden nap izgalmas
ügyességi-mozgásos feladatokat próbál-

hattak ki, mint a mocsárjárás, hintalóbefogás karikával, célba dobás patkókkal
és tomahawkokkal. Természetesen nem
maradt el az indián arcfestés sem, illetve
a délelőttök zárásaként az indián tánc.
Az új óvodában a táncos kedvű lányok és fiúk egész héten rophatták a
minden nap felcsendülő népzenére.
Romhányi Olga gyermektáncoktató óvodapedagógusunk vezetésével
a gyermekek énekes népi játékokkal,
gyermektáncokkal ismerkedhettek, így
a néphagyomány az óvodás gyermekek
mozgásos, ének-zenei tevékenységébe épült be nap mint nap. Különböző
táncmozdulatokat, csárdást, höcögőt,
sarkazót, páros szökdelőt, páros forgót vagy éppen ritmusosan bekiabált
csujogatókat tanultak. A táncos elemek mellett kézműves tevékenységek
is színesítették a témahetet. Népi motívumokkal ismerkedtek, melyekkel
papírból készült pártákat, tányérokat
díszítettek. Akinek volt kedve, gyurmából is alkothatott tányérokat, kancsókat, csészéket. A témahetet közös
táncházzal zárták, ahol vidáman vett
részt gyermek, felnőtt egyaránt.
Nagyon jó látni a sok boldog gyermekarcot és hallani a gyermeki nevetést, zsivajt.
A nyári élet többi hete is tele lesz izgalmas játékokkal, meglepetésekkel. A
régi óvodában következik a „Játsszunk
bábszínházat! – Kutyatár, bábos hét”, az
új oviban pedig a „Bogarásszunk – környezeti hét”.

Aszódiné Magyar Beáta,
intézményvezető

Közösségi szolgálatosok segítik nyáron a munkát
Immár hetedik éve folyik intézményünkben a közösségi szolgálat
Mivel a 2016. január 1-je után érettségizőknek az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, intézményünkben szívesen segítjük a diákokat ennek megszerzésében. Eddig összesen 20
intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást.
A veszélyhelyzet megszüntetésével jelenleg arra van lehetőség, hogy egyszerre 2 diák tölthesse intézményeinkben a szolgálatát. Ennek megfelelően a régi óvodában 1, az új oviban pedig
2 diák „vendégeskedik”. A diákok nagy segítségünkre vannak a
nyári élet programjaiban, a témahetek megvalósításában. Nagyon jól bevonhatók az óvoda mindennapi tevékenységeibe, a
gyermekekkel való játékba, a gondozási teendőkbe, de szívesen
részt vesznek az intézmény környezetének rendezésében, tisz-

tán tartásában is. Mindezt a nyári élet adott hetét vezető óvónő
koordinálja, mint mentor segíti. A diákok közösségi szolgálati
naplót vezetnek naprakészen, amelyben lejegyzik az adott napon elvégzett tevékenységeiket, tapasztalataikat, élményeiket.
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény 5.§ szerint: a 16. életévét be nem töltött
önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható
idő nem haladhatja meg tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát
és a heti 12 órát, tanítási napon pedig a napi 2 órát, tanítási időben a heti 6 órát. A 16. életévét betöltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja
meg tanítási szünet ideje alatt a napi 4,5 órát és a heti 18 órát.
Intézményeinkbe nagy szeretettel várjuk még azokat a diákokat, akik esetleg a közösségi szolgálatot nálunk kívánják
eltölteni.P

INTÉZMÉNYEINK p 13

OTTHONUNK LAKITELEK

Hírek az iskolából

Madari Róbert polgármester úr köszöntője

Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a családoknak azt a támogatást, segítséget, amit a távoktatásban
tapasztaltunk. Sok gyermek számára új
lehetőséget jelentett ez a munkaforma.
Szorgalmasan vettek részt az órákon,
mindig visszaküldték a feladatok megoldásait, valósággal megtáltosodtak.
Persze egyetlen internetes program,
csevegőszoba sem helyettesítette az
osztálytermet, a közösség varázsát, a
közvetlen személyes kapcsolatot. A sok
nehézség mellett megtapasztalhattuk
az egymásra utaltság érzését, azt, hogy
milyen eredményeket tudunk elérni, ha
összefogunk. Bizonyosan sok családban
erősödött a szülők és gyermekek közötti kapcsolat – ahogyan a tantestületben
is öröm volt látni, hogyan segítettük
egymást. Köszönjük a támogató üzeneteket, telefonhívásokat, jó ötleteket,
és köszönjük a kritikát is. Jó lenne, ha
nagyon ritkán kellene ilyen járványokkal
szembesülnünk!
A június a ballagás, a tanévzárás időszaka. Idén rendhagyó módon történt
mindez. A hetedikesek mindent megtettek azért, hogy méltó módon búcsúzhassanak iskolánktól a nyolcadikosok. Végzős diákjaink mindegyike továbbtanul.

Tizennégyen gimnáziumban, huszonheten szakgimnáziumban vagy technikumban, kilencen pedig szakközépiskolában
folytatják tanulmányaikat. Több mint
négyötödük érettségit adó középiskolát
választott. Sok sikert és örömöt kívánunk munkájukhoz!
Évtizedes hagyomány, hogy nyolc
esztendőn keresztül kitűnő diákjaink,
akik közösségi munkájukkal, példás magatartásukkal, szorgalmukkal kiérdemlik, a tantestület szavazása alapján „A
Lakiteleki Eötvös Iskola kiváló tanulója” díjban részesülhetnek. Ebben az esztendőben a kitüntetést Major Richárd
8.b osztályos tanuló kapta. Szeretettel
gratulálunk! Sok örömöt, minden jót
kívánunk néki és családjának! Richárd
minden évben kitűnő bizonyítványáért
az önkormányzat ajándékaként egy laptopot is kapott, amelyet Madari Róbert
polgármester úr adott át.
Az Iskolakertekért Alapítvány országos iskolakert-fejlesztési programjában
iskolánk SzínesKert szakköre mentorkert minősítést kapott. Ennek köszönhetően az agrárminisztérium egymillió
forinttal támogatta munkájukat. A támogatást egy kültéri faház létrehozására
fordítottuk. A faház alapjának költségét a

tankerület biztosította, az alapot karbantartóink készítették el. A tervezési folyamatokban Honti Attila építész vett részt.
A faház kivitelezését a Modern Home
Hungary Kft. vállalta, adományként. Köszönjük a hozzájárulásokat! A faház műszaki átadása május 28-án volt. Ünnepélyes átadása későbbi időpontban lesz.
A szülői közösség szervezése, munkája sok-sok támogató segítsége kellett
ahhoz, hogy megújuljon iskolánk udvara. A frissen telepített fű akkorára nőtt,
hogy a fűnyíró traktor is alig bírt vele,
s rengeteg szép virágot is kaptunk az
új virágoskertbe. Örömmel ajánlom figyelmébe olvasóinknak, hogy jöjjenek és
gyönyörködjenek benne!
Június 10-én rendeztük jövendő elsőseink szülei számára az óvó nénikkel
közösen az első szülői értekezletet. Bemutatkoztak a tanító nénik, ismertettük
az osztályok beosztását. Az 1. a osztályfőnöke Echbauer Dóra, az 1.b osztályé
Kissné Nagy Krisztina, az 1.c osztályé
pedig Monori-Petrovics Helga és Almási-Nagy Mónika lesznek.
Néhány hete dőlt el, hogy a nyári felügyeletet Erzsébet napközis táborokkal kell megoldaniuk az iskoláknak. A
tankerület jelzése szerint a mi iskolánk
szervezi a legtöbb Erzsébet tábort. Pedagógusaink Nyárlőrincen hét, Tiszaugon kettő, Lakiteleken pedig tizenhét
turnusra adtak be pályázatot.
A Kecskeméti Élményközpontban,
amely a Tudomány és Technika Házában működik, már a szünidő első hetében megkezdődtek a nyári táborok.
Húsz diákunk az első héten bekapcsolódott a természettudományos munkába Nagyné Nádudvari Ilona tanárnő
vezetésével.
A Lezsák Sándor képviselő úr által
választókerületében hirdetett „Kinek
a legszebb a kézírása” pályázatra 271
pályamunka érkezett. Tanulóink közül
1. helyezést ért el az első osztályosok közül Almási Norina és Kerekes Jázmin, a
harmadikosok közül Kakó Dorka Rozina, a negyedikesek közül pedig László
Ferenc Máté és Tóth Andrea Gabriella.
Különdíjat kapott a negyedikes Szécsényi Doroti. Gratulálunk nekik, és felkészítő tanáraiknak!
Minden diákunknak, minden kedves
olvasónknak nagyon szép nyarat, jó pihenést kívánunk!

Olajos István
igazgató
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Hírek a közösségi térből
Június hónapban a kültéri trianoni megemlékezésen túl számos belső rendezvény és program zajlott a közösségi térben.
Időközben több turisztikai munkába
is belefogtam, és létrehoztam több alap
adatbázist, mellyel el lehet indulni és
menedzselni tudjuk a települést.
A hónap közepén végre újra kinyithatta kapuit a közösségi tér, már mindenki nagyon várta az újra nyitást! Bár
amíg a járványhelyzet korlátozott bennünket, mi addig sem tétlenkedtünk, a
nagytakarításokon felül már előre megterveztük a nyári, belsős foglalkozásokat, táborokat. Így került sor több, új
program bevezetésére.
Nagy sikerrel elindultak a jóga órák,
a gerinctorna pedig dupla időpontban

kerül megrendezésre. Amennyiben lesz
rá igény, balett- és hastánc programokkal is bővül kínálatunk. Délelőttönként
már most is pörög az élet nálunk, hiszen bio- és kertészeti tanfolyamnak
ad helyet intézményünk, mely szintén
sok érdeklődőt vonz nap mint nap. Az
elmúlt napokban a nyugdíjas klub megünnepelte a kimaradt névnapokat, és
bográcsban ínycsiklandó pörköltet főztek. A mazsorett csoportnak új foglalkozásvezetője van, akinek segítségével
a gyerekek már egy októberi versenyre
készülnek lázasan.
Köszönjük az odaadó munkáját minden foglalkozásvezető kollégának!

Galgóczy Zsolt
programszervező

Hírek a gondozási központból
A bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményekben elrendelt látogatási tilalom feloldásra került 2020. június
22-én. Azóta intézményünk idős lakóit
meglátogathatják szeretteik a következő
szabályok betartásával:
ɋɋ Az intézmény területén a látogató
számára kötelező a maszk viselése.
ɋɋ Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
ɋɋ Látogatási idő: naponta 9–15 óra között (kivéve az ebédidő 1200–1245)
ɋɋ A látogatás időtartama maximum 15
perc, a kötelező védőtávolság (1,5-2
m) betartásával.
ɋɋ A bentlakók egyszerre egy látogatót
fogadhatnak.
ɋɋ Csomagok csak fertőtlenítés után
kerülhetnek az intézménybe.
ɋɋ Érkezéskor kérjük, mindig először
a személyzetnek jelezzenek, mivel
maximálni kell az egyidőben történő látogatók számát!
Továbbra is nagyon fontos megvédeni
az időseket, mert bár a vészhelyzet megszűnt, a járványügyi készültség továbbra
is érvényben van.
A nappali ellátásban részesülők látogatása is újra indulhat 2020. július
1-jével. A Magyar Közlöny 144. számá-

A veszélyhelyzet feloldásával elkezdődtek a felújítási munkák

ban megjelent rendelet szerint a nappali ellátást nyújtó intézmények épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak
száma 2020. július 31-ig nem haladhatja
meg a bejegyzett férőhelyszám 50%-át,
valamint a fogyatékosok és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó
intézmények az ellátottak lakókörnyezetében is nyújthatják a szükséges ellátást.
Örömünkre szolgál, hogy ismét megindulhattak a bővítési munkálatok. Folyamatosan egyeztettünk a szakemberekkel arról, hogy ez minél kevesebb

nehézséget okozzon bentlakóinknak,
külön ügyelve a fertőzés megelőzésére
vonatkozó szabályok betartására.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal
hozzánk.
Elérhetőségeink:
Gondozási központ – tel.: 76/449-071;
e-mail: gondozasikozpont@lakitelek.hu
Gondozási központ nappali ellátás –
tel.: 70/199-69-00

Gálné Csomós Mária
intézményvezető
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Hírek a könyvtárból
A Lakiteleki Községi Könyvtár programkínálatában már 2 éve
rendszeresen szerepelnek a babát váró és a kisbabás családokat megcélzó
foglalkozások, előadások, tanfolyamok.
Babamasszázs tanfolyam
A várandósoknak negyedévente szervezett babamasszázs tanfolyamon a
jelentkezők elméleti ismereteket és a
mindennapokban jól használható gyakorlati tudást szerezhetnek a babák első
életévben való gondozásához.
3. tanfolyamunk időpontja: 2020. július 20. és 22.
Babamasszázs és -torna
A kisbabás családokat 2 hetente várjuk
vidám, játékos csoportos foglalkozásainkra:
a 2-6 hónapos picurkákat babamas�százsra,
a 6 hónapnál idősebb izgő-mozgó
nagyobbacskákat babatornára. A dalosmondókás foglalkozások játékos formában segítik a babák mozgásfejlődését, az
első társas tapasztalatok megszerzését,
az édesanyáknak pedig feltöltődést, kikapcsolódást nyújtanak. Alkalmainkon
lehetőség van kötetlen beszélgetésre, a
pozitív élmények, de a nehézségek egymással való megosztására is, konkrét eset
megbeszélés után egyéni tanácsadásra.
Vajákos képző a könyvtárban
Lendvai Edittel (Ditke.Vajak)
A Tőserdő és a Lakitelek környéki mezők, rétek, vizes élőhelyek mindig kínálnak gyűjteni való kincseket: ehető gombákat, gyógyhatású növényeket vagy
gyümölcsöket. Ezek ismerete, használata színesíti, változatosabbá teszi ételeinket, italainkat, hétköznapjainkat. A szakszerűen gyűjtött vagy a saját kertünkben
termesztett, feldolgozott gyógyhatású
növényekből saját magunknak, családunknak vagy ajándékként is készíthetünk egészségmegőrző, egészségjavító
teakeveréket vagy akár kenőcsöt is.
A négy részes mini sorozat első alkalmával a Kisréten tett séta során gyűjtöttünk: fekete nadálytő virágos hajtást,
vízi menta leveles hajtást, nagy csalán
fiatal hajtásait, hamvas szeder levelét,
széleslevelű és keskenylevelű útifüvet,

közönséges cickafark virágzó hajtásait.
Közben megbeszéltük, melyik gyűjtött
növénynek mi a hatása. Ezekből gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató kenőcsöt fogunk készíteni a harmadik találkozáskor.
A második foglalkozás két részletben a könyvtárban zajlott: az előző
héten szedett, a könyvtár árnyékos helyiségében szárított gyógyhatású növényekkel ismerkedtek azok, akik a sétán
nem tudtak részt venni. Akik ott voltak,
szakkönyveket nézegetve bővítették ismereteiket a könyvtárosok segítségével.
Majd Illatálom zsákocskát készítettek
velem és a pedagógusok részvételével 5
féle gyógynövényből, melyek közül kettőhöz az iskola Színes kertje (Szelesné
Kása Ilona) ajánlott fel levendulavirágot
és citromfüvet. A nyugtató hatású, szép
álmokat hozó keverékhez még kamilla,
menta és körömvirág szárítmányokat is
kevertünk.
Folytatjuk…

Könyvtár terasz
Május 26-án nyitottuk meg olvasóink
részére a könyvtár teraszt. Az eddig kihasználatlan teret hangulatos elemekkel díszítettük, ahol az olvasók kellemes
környezetben, madárcsicsergést hallgatva, folyóiratot, könyvet olvasgathatnak,
wifit használhatnak.

Szabó Istvánné Judit
intézményvezető

Kedves várandós kismamák!
Szeretettel várunk a Községi Könyvtárban
megrendezésre kerülő programunkra.

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM
A program elméleti ismereteket és a mindennapokban jól használható
gyakorlati tudást ad az édesanyák kezébe.
Az tanfolyam időpontja:
2020. július 20., hétfő 1330–1530-ig;
2020. július 22., szerda 930–1130-ig
A programon való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött!
A tanfolyamról tájékoztatót tartunk
2020. július 16-án délután a könyvtárban.
A tanfolyam vezetője:
Gácsi Veronika
nemzetközi okleveles csecsemőmasszázs-oktató
Tel.: +36 30-553-99-38
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Újjászerveződött a Lakiteleki Értéktár Bizottság
Czinege Edit lett a júniusban újjáalakult helyi értéktár bizottság elnöke.
Tanár, újságíró, keramikus, szülő, nagyszülő – sokoldalú alkotó,
közösségteremtő személyiségét Lakiteleken mindenki ismeri. A helyi
értékfeltáró munka múltjáról és a jövőbeli elképzelésekről faggattuk.

A bizottság alapító tagja voltál, most
újra bekapcsolódsz ebbe a munkába.
Hogyan összegeznéd a bizottság eddigi
munkáját? Mi valósult meg az eredeti
elképzelésekből az eddigi 5-6 évben?
– Hat generációs család vagyunk itt Lakiteleken. Jómagam a hetedik évtizedet
élem a falumban. Igyekszem visszaemlékezni mindenre, amit megéltem ezen
a településen, történetekre is, amiket
a szüleimtől, nagyszüleimtől hallottam. Óriási változáson ment keresztül
Lakitelek.
Nagyon örültem, amikor a nyolc éven
át tartó képviselőségem utolsó éveiben
beindult Lezsák Sándor kezdeményezésére a nemzeti program: a „Helyi Hungarikumok” összegyűjtése, s ennek a
felmenő rendszernek a létrehozása Magyarország összes településén. Lakitelek
nagyon büszke lehet, hiszen mára közelebb járunk már a száz helyi értékhez, s
közeledünk a tízhez megyei értékeink
számával.
A munka a 2008-as „Helyi Hungarikum” elnevezésű kérdőívvel kezdődött,
amelyen minden helyi lakos ajánlhatott
bárkit, bármit Lakitelek értékei közé.
Ezen kérdőívet közel négyszázan töltötték ki, az ajánlottakat felkerestük, „lajstromba vettük”, s kértük, hogy legyenek
résztvevői a legelső kiállításunknak
2009-ben, a népfőiskolán. Nagyon nagy
sikere volt. Sokan akkor ébredtek rá: ne-

kem is van ilyenem, én tudok hasonlót…,
s egyre bővültünk. A további három tárlatnak is hatalmas mozgatóereje lett. (A
második-harmadik kiállításunk a műv.
házban volt, majd a negyedik, a 2018-as
szintén a népfőiskolán.)
Időközben, 2013-ban, megalakult a
helyi értéktár bizottság. Lendvainé dr.
Erki Mária vezetésével felállt egy olyan
aktív csapat, akik az első nekifutásra nagyon sok mindent összeírtak, jó mélyről
merítettek. Nem csak a bizottság tényleges tagjait, hanem sok külsős segítőt
is dicséret illet ezért. Kiadtuk az Értékmentő olvasókönyvet 2015-ben – (Harmatosné Julika, Felkainé Tóth Jutka,
Tábori Kálmán gyűjtő és szerkesztő, valamint sok közreműködő munkájaként)
–, a legfontosabb tudnivalókat feljegyeztük, kézzel foghatóbbá tettük.
Volt egy másik olvasókönyv is, a Millenniumi olvasókönyv, az kapcsolódhat
ide?
– Talán a Helyi Hungarikumok első
alapkőletétele valóban akkorra datálódhat. Hiszen már akkor, 2000-ben a
millennium évében az olvasókönyvünk
nagy siker lett. Az egész faluban már akkor megmozdult valami. A kötetet minden család megkapta, s nagy kincsként
őrzi azóta is.
Ma már a TABLÓKÖNYV is ott lehet
az olvasó kezében! Ez is egy értékőrző
tevékenység, az egész falut megmozgatta a tablók összegyűjtése. (Szintén Lezsák Sándor ötleteként…)
Folytathatnám a sort a Lakiteleki Népdalkör életének az összefoglaló
kiadványával (szerk.: Vargáné Darabos
Márta). Mindegyik sikeres! Tehát érdeklik a lakosságot a régi idők eseményei,
történései, a régi idők tanúi….
Szerinted a világszerte uralkodó értékválság jelensége tapasztalható-e Lakiteleken?
– Ha az elmondottakra gondolok, akkor
egyértelműen azt mondom, hogy nem.
Nincs értékválság a településünkön. Úgy

érzem, van a lelkek mélyén igény a múlt
eseményeinek, pillanatainak a megőrzésére. Tudatosult a fejekben, hogy múlt
nélkül nincs jelen, arra az alapra lehet
építkeznünk, amit az elődeink, az őseink
leraktak… S ez óriási dolog.
De ha arra gondolok, hogy mi lesz, ha
„kopnak” az emlékezetek, kihalnak az
idősebb emberek, akkor elgondolkodom
egy pillanatra… De igazából azt hiszem,
nincs okunk az aggodalomra. Amit csak
lehet, megőrzünk, bemutatjuk honnan
is indult a ma, miből építkezik a jövő.
Nagyon fontosnak tartom azt a népművészeti tevékenységet, amit a Kösöntyű Néptáncosok, a fiatalokat megmozgató néptáncos csoportjaink – az
óvodás kortól a felnőttekig – példaként,
mintaként állítanak a lakosainknak. Óriási szerepe, feladata, felelőssége van az
iskolának, az ott tanultaknak! A pedagógus személyisége is meghatározó.
A színjátszó csoportunk, a fúvószenekarunk, az énekkarok, a sokféle rendezvényünk, pl. a Mákvirág Galériában,
mind-mind értékőrzők! A Muraközy János Hagyományőrzőkről már nem is beszélve! Csodás, hogy milyen öntudattal
végzik a kis vitézeink a munkájukat. Ezek
mind-mind értékőrző és értékmentő tevékenységek, melyek Lakiteleken a bölcsődében, az óvodában elkezdődnek, az
iskolás korban tudatossá, majd fiatal felnőttként igénnyé is válnak… S ez csuda
jó! A faluszépítő egyesület tevékenysége, az irodalmi színpadosaink bemutatói, a könyvtári foglalkozások, műv.házas rendezvények…, a honfoglalás-kori
templomromunk, s az aköré szervezett
történelmi rendezvények is mindenképpen idesorolandók. Köszönet mindenkinek, akinek bármilyen köze is van
mindezekhez; tanítanak, szerveznek, vezetnek… Senkit nem szeretnék kihagyni
a sorból! Nagyon büszke vagyok rájuk.
S mindehhez persze csatlakozik a helyi
értéktár bizottság.
Mi a jövője az értéktárnak?
– Csak úgy van értelme a feladatunknak, ha közösen munkálkodunk benne
a lakossággal. Egy bizottság összefogja,
leltárba szedi az értékeket, de a lakosságnak kell jeleznie, hogy kire, mire figyeljünk! A felelősségünk közös. Kérünk
mindenkit, hogy ezt a folyton változó,
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állandóan növekvő listát együtt igyekezzünk minél teljesebbé tenni!
S itt jön az egyre növekvő fiatalság
be a sorba. Ők még újabb, érdekesebb
dolgokat készítenek, állítanak elő. Ha
már bemutatták, sikere lett, felkeltette
mások érdeklődését, akkor jön a feladat:
jelezni kell. Így aztán soha nem lesz lezárva, mindig fejlődő gyűjtemény marad, s lesz…
De azt azért tudni kell, hogy legalább
5 éves helyi itt lakásnak, működésnek
kell lennie, hogy helyi értékként bekerüljön a jegyzékünkbe. A nevében is
benne van: ÉRTÉK, s az is kell maradjon! Ami viszont nem az árban jelenik
meg, hanem a minőségben. S ebben mi,
lakitelekiek élen járók vagyunk. Büszkék
lehetünk magunkra.
A közösségi érzékmegőrző munka mellett most személyesen milyen értékeken
dolgozol?
– Állandóan tevékenykedem. Először
szeretném megjegyezni, hogy a hat unokám nevelésében igyekszem részt vállalni (agyagozunk – mindegyiknek van már
égetett munkája –, festünk, rajzolunk,
beszélgetünk, tanulunk, mesélünk…),
hiszen nagy örömömre mindannyian itt
élnek Lakiteleken, s igen sokszor együtt
is lehetünk. Ennél nagyobb érték nincs
a világon! Ezt mindenki tudja, én is nagyon büszkén vallom ezt.
Nagyon sokat „agyagozom”, alkotok.
Most egy óriási munkát vállaltam el –
felkérésre; Jézus keresztútját, a STÁCIÓ
14 állomását készítem – domborműben.
Tiszaugon lesz felállítva a templom mögötti parkban. Többszörösen is a lelkemig ér ez a feladat…
Könyvet írok Dugár Jánosról, Lezsák
Sándor kért fel erre a feladatra. Rengeteg kutatómunkával, beszélgetéssel jár,
hiszen országosan ismert fazekasról,
keramikusról van szó. A sípok mestere,
akinek minden míves alkotása lenyűgöző. Szép, de nagyon kemény feladat…
1994 óta folyamatos „értékőrző munkám” a Lakiteleki Újság havi megjelentetése, mely több mint negyed százada
az életem része. Igyekszünk folyamatos
értékőrzésre felhívni a figyelmet: Régi
képek a családi fotóalbumból; a Lakiteleki Szakácskönyvbe lakiteleki receptek
küldése fotókkal; s most régi játékok
gyűjtésére hívjuk fel a figyelmet. De várjuk a jelentkezést a Magántörténelem
rovatunkba is…

S most jön az értéktár bizottsági
munka, ami azért nem lesz új, mert ez a
„életfelfogás” folyamatosan bennem él…
(A teljes interjút a lakitelek.hu honlapon közöljük.)
Értéktár bizottság – TÉNYEKBEN
Megalakulása, céljai
2013. október 20-án alakultunk a lakiteleki képviselő-testület választása alapján.
A 2012. évi XXX. törvény a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról az alapja a helyi értéktár bizottság
létrehozásának. A törvény előkészítésében és megszületésében kiemelkedő
szerepe volt Lezsák Sándornak, a Magyar Országgyűlés alelnökének.
A bizottság célja: a helyi értékek felkutatása, TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
létrehozása meghatározott kategóriák
szerint. Javaslatot tehet a megyei értéktárba történő felvételre, mely felett a
Nemzeti Értéktár áll. A piramis csúcsa
a HUNGARIKUM.
Tagjai 2020. június 25-től:
Elnök: Czinege Edit – nyugalmazott
tanár, újságíró, keramikus
Tagjai: Harmatos Áronné – nyugdíjas
iskolaigazgató
Lezsákné Sütő Gabriella – a Lakiteleki
Népfőiskola igazgatója
Mokos József – vállalkozó
Tábori Kálmán – nyugalmazott pedagógus
Madari Róbert – polgármester
Vass Anikó – a humán bizottság elnöke
Titkár: dr. Sütő Linda – népfőiskolai
munkatárs
Jegyzőkönyvvezető: Szabóné Nedelen
Csilla – önkormányzati dolgozó.
Akiknek köszönettel tartozunk, támogatásukra a jövőben is számítunk:
ɋɋ Lendvainé dr. Erki Mária
– a bizottság leköszönő elnöke
ɋɋ Kotvits Jánosné
– lemondott elnökségi tag
ɋɋ Varga Zoltán – korábbi titkár
ɋɋ Felkainé Tóth Judit
– külsős munkatárs
ɋɋ Lisztes János – külsős munkatárs
Szeretnénk, ha Heinrich Gábor, Olajos István, Berze György és Szabóné Istvánné Judit is vállalná a külsős munkát
a jövőben.

Ülések
Évenként két ülés megtartása a kötelező. Legközelebb augusztus 13-án találkozunk.
Elérhetőség
Kérjük, ötleteikkel, ajánlásaikkal keressék a bizottság tagjait!
A Lakiteleki Újságban, az önkormányzat lapjában, az „Otthonunk, Lakitelek” című kiadványban tájékoztatjuk
a lakosságot a bizottság munkájáról, a
kiállításokról, s be is mutatunk rendszeresen helyi értékeket.
Tervek
ɋɋ Részt vállalunk a helyi rendezvények szervezésében, például a szeptemberi kulturális örökség naphoz
kapcsolódva.
ɋɋ Szeretnénk szerepet kapni és feladatokat vállalni a helyi turizmus
fejlesztésében.
ɋɋ Csatlakozunk a népfőiskolai Kézai
Simon pályázathoz, mely digitális
nemzeti archívum létrehozását kezdi el; ehhez felkérésekkel kívánunk
gyűjtőmunkára aktivizálni. Idős
emberek fotóalbumait ne dobjuk ki!
Digitalizáljuk! Sőt, keressenek, kutakodjanak a fiókok mélyén, a padlásokon! Le kell porolni, s meglátják,
milyen hálásan mondja a régi darab:
„Vigyél magaddal, őrizz meg engem!”
A digitalizálásban segítünk is. Augusztus 2. felétől keressék a népfőiskolán Tasiné Csernus Teréziát a
20/341-3334-es számon vagy messengeren. Van lehetőség fotókönyv
nyomtatásra is!
ɋɋ Szeretnénk az Értékmentő olvasókönyvet folytatni, hiszen van már
több helyi értékünk, amelyek bemutatásra várnak.
Készülőben van – az anyaggyűjtéssel
– Lakitelek Szakácskönyve. Ehhez folyamatosan érkeznek a receptek az étkek
fotójával, nyitott a beküldési határidő
szeptember végéig. Az ősz folyamán
szeretnénk megjelentetni az Antológia
Kiadóban.
ɋɋ Várjuk a jelzéseket, kit vegyünk fel
az értéktárba, s megtesszük az ajánlatainkat, kik kerüljenek a megyei
értéktárba.
Minden érdekel bennünket, ami/aki helyi ÉRTÉK.

Vass Anikó
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Ön szereti a Tőserdőt?
Egy kérdés – több válasz
Gergő, családapa:
Azért szeretünk a Tőserdőbe látogatni,
mert a gyerekeink itt kiélhetik magukat.
Van játszótér, tudnak fürdeni, homokozni meg „horgászni”, és az egész annyira
csöndes, nyugodt. Nem csak a gyerekek
tudják a felesleges energiáikat levezetni,
de a nyugodt környezet nekünk, szülőknek is segít kikapcsolódni, pihenni. Szeretjük a Tőserdőt, igen.
Melinda, nyugdíjas ügyvéd:
Kecskeméten élünk a férjemmel, de
nyáron szinte minden héten eljövünk
a Tőserdőbe. Legtöbbször csak megsétáltatjuk a kutyát és leülünk egy padra
beszélgetni, néha eszünk egy fagyit, vagy
ha estefelé jövünk, megvacsorázunk az
egyik büfében, és iszunk valami finomat.
Van, hogy túrázunk vagy csónakázunk,
mert olyan gyönyörű a Holt-Tisza és az
erdő. Csak sok a szúnyog, de az élményért még azokat is bevállaljuk.
Csaba, édesapa:
Nagyon szeretjük a Tőserdőt és főként
csónakázni szoktunk ide járni. Én min-

dig is nagyon szerettem evezni, a fiamat
pedig most tanítom. Remélem, ő is megszereti majd annyira ezt a sportot, mint
én. Ja és isteni a fagyi is, ezt is szeretjük
ebben a helyben!
Palotás József, családapa:
Hogy miért szeretjük a Tősfürdőt? Mert
családbarát, természetközeli és hangulatos. Csodálatos a vize, nyugtat, altat, regenerál. Ideális kisgyermekes családoknak
és idősebbeknek egyaránt. Mindhárom
gyermekünk itt tölti a nyarakat, a különböző medencékben az eltérő korosztályok is megtalálják a kikapcsolódásukat.
A Tősfürdőben a szülők biztonságban
tudhatják gyermekeiket, a terület szabad
szemmel belátható, a medencékre kedves emberek vigyáznak. A fürdőben nagyon sok az árnyas fa, az ártéri erdő pedig
körbe öleli hatalmas zöld lombkoronájával. A törzsvendégek hangulatos társaságot alkotnak. Látszik az odafigyelés, részt
vettem az üdülő fórumon is, ahol mind
Madari Róbert polgármester úr és önkormányzati stábja, mind pedig Lezsák
Sándor képviselő úr munkatársai részt
vettek. Felkészültek voltak és láthatóan

térségi szemléletben közelítik meg e
csodálatos természeti adottságú, családbarát fürdőhely jövőjét! Örülök, hogy elmondhattam a véleményemet.
Ágnes:
8 évvel ezelőtt vettünk itt nyaralót, Budapesten élünk, de minden nyáron 3
hónapot töltünk ezen a gyönyörű helyen. Nagyon szeretek a természetben
lenni, és éppen ezért kedvelem annyira
a Tőserdőt és a Tősfürdőt egyaránt. A
fürdőben állandó a tisztaság és a rend,
emellett lenyűgöző az a környezet, ami a
vendégeket fogadja. Az idősebb korosztály, a családok és a fiatalabbak egyaránt
jól érezhetik itt magukat. Számomra a
Tősfürdő a környék legszebb strandja.
Péter:
40 éve vagyunk üdülőtulajdonosok, azóta erre a strandra járunk. Gyermekkoromban fürödtem itt először, azóta látogatom szívesen ezt a gyönyörű strandot.
Csodálatos helyen van, a víz kellemes
hőmérsékletű, kiválóan lehet pihenni,
kikapcsolódni. Reméljük még hosszú
évekig járhatunk ide.
P

Üzenet haza
Megkeresést kaptam gyerekkori barátaimtól – Madari Robitól és Fehér Istvántól
–, hogy írjak néhány gondolatot az Otthonunk Lakitelek újság jeles rovatába elszármazott lakitelekiként az emlékekről,
amelyek „fölhorgadnak” bennem, ha Lakitelekre gondolok. Nos, tengernyi szép
emlék, rengeteg élmény köt ide, amelyek
az élet szinte minden percében képileg,
gondolatilag felelevenednek bennem.
Barátok, iskolatársak, tanáraink segítő
szigora és következetessége, kirándulások, a nyári- és őszi munkák, amelyekben
annak idején mindannyian részt vettünk.
De kezdjük az elején!
Az általános iskolát 1970–1978 közt
végeztem. Magyar Sándorné, és Felföldi
Sándorné voltak az alsós osztályfőnökeim, de feltétlenül meg kell említenem

Rácz Miklós tanító bácsit és feleségét,
Rózsika nénit, akik napközis tanítóként
nagyon sok mindenre megtanítottak. A
felső tagozat 4 éve alatt Lezsák Sándor
nem csak a magyar nyelv- és irodalom,
de azon belül a magyar költészet szeretetét is belénk plántálta. A mai napig tudom azokat a verseket, versidézetetek,
amelyeket akkor kötelezőként megtanultunk. Mostanra a sorok közül az élet
lényegét tudtam megérezni, amelyek a
szeretet, a barátság és a jó dolgok iránti
igényemet táplálják szüntelenül. Soksok emlék fűz a citerás évekhez, Csingerné Klárika néni vezetésével és szilaj
akaraterejével felvértezve számtalan
sikeres fellépésnek lehettünk részesei.
Kalandok, amelyeket egy-egy citerás
túra során átéltünk, azt hiszem, hogy az

akkori csapatnak felejthetetlen élményt
nyújtottak. De életre szóló barátságok is
köttettek mindez alatt.
A sporthoz való kötődésemet elsősorban Csányi Irénke néninek köszönhetem, aki talán sokunknak meghatározó egyénisége volt, mivel már korán
hozzászoktatott bennünket ahhoz, hogy
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az ember kitartással (Táncsics utcai futások télvíz idején!), szorgalommal
bármit elérhet, és az egészséget úgy a
legkönnyebb megtartani, ha rendszeresen mozgunk. Ebből mind a mai napig
profitálok, hiszen rendszeresen kerékpározom, futok és úszom – és a betegségeket továbbra is sikeresen elkerülöm.
De ne felejtsem el Csányi Jancsi bácsit,
akihez íjászatra és sakkra jártam, és aki
keménységével, szigorával, ugyanakkor
mérhetetlenül lelkesítő kedvességével sokunknak biztos útravalót adott a
nagybetűs élethez.
A biológia iránti kíváncsiságom első
lökését Kovács Pannika néninek köszönhetem, aki izgalmas óráival megvilágította a természet rejtelmeit, és egyébként
a citerás fellépések állandó kísérője is
volt, bárhová mentünk. Több gyerekkori

cimborámmal tartom fenn a kapcsolatot – akár személyes találkozók, gyakori
telefonok formájában, de olyan barátom
is van, akinek esküvői tanúja voltam.
Aztán 4 év gimnázium után, amit a
kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban töltöttem, elkerültem Szegedre,
ahol 6 év orvosegyetem után kutatóként
helyezkedtem el az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetében. Ma
is Szegeden élek, 3 fiam van – a legkisebb
most érettségizett a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika szakán
– de érdekes, hogy ő is pár napot a nagyinál töltött most Lakiteleken, mert ő
is otthon érzi ott magát! Bár Lakitelek
szeretete –viccesen fogalmazva– nem
veleszületett tulajdonságunk, mégis sikerült „átörökíteni” a fiúkra, mert kiskorukban elvittem őket a „Focipályára”,

Hogyan közlekedjünk
körforgalomban?

a „Kultúrházba”, az iskolai kosárpályára,
ahol mindenütt emlékek zúdultak rám,
és elmondhattam ezeket nekik.
Bárhová is megyek, mindenütt büszkén mondom el, hogy én lakiteleki vagyok, és örömmel, kíváncsisággal olvasok el minden hírt, ami szülőfalumról
szól. Hátizsákom sosem üres: a gyerekkori kapcsolatok, barátságok elegendő
támaszt és elemózsiát nyújtanak az élethez. Tudom, hogy nem vagyok egyedül
ezzel az érzéssel –a közösségi oldalakat
követve látszik, hogy Lakiteleken továbbra is baráti közösségek léteznek és
pozitív a légkör. Végül hadd kívánjak sok
sikert az élethez és hasonló élményeket,
kalandokat a mostani lakiteleki fiataloknak, mint amiben én felnőhettem!


Tubak Vilmos
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Praktikus, számtalan előnnyel jár, mégis sokan
helytelenül használják, veszélyt okozva ezzel. Lássuk, mik
a főbb alapszabályok, melyeket fontos betartani.
A körforgalom fogalma Hollandiában
született meg, a világon azonban csak
a XX. század második felében terjedt
el, ekkor vált ugyanis olyan mértékűvé
az autós forgalom, ami indokolttá tette
ennek az újszerű megoldásnak az alkalmazását főképp nagy forgalmú vagy veszélyes kereszteződésekben.
A körforgalom nagy előnye, hogy biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a csomópontok forgalmát. Forgalomcsillapító
hatása is van, mert – rendre és rangra való
tekintet nélkül – minden jármű sebességcsökkentésre kényszerül, ugyanakkor haladásuk így is folyamatos marad. További
pozitívuma, hogy ha valaki eltéveszti a
kihajtást vagy máshol szeretne kimenni,
akkor újra körbejárva korrigálhat.
A jobb oldali közlekedés irányából
és a jobbratartási kötelezettségből adódóan a körforgalomba való behajtás
adott: odaérkezve a cipzár módszerhez
hasonlóan lehet bekapcsolódni a forgalomba. Alapvető szabály az, hogy a körforgalomban közlekedők mindig elsőbb-

séget élveznek a körforgalomba belépő
járművekkel szemben, tehát belépéskor
elsőbbséget kell adnunk annak, aki már
azon belük tartózkodik. Behajtás során
nem kell indexelni, kihajtásnál és sávváltásnál (több sávos körforgalom esetén)
azonban kötelező az irányjelzés.
A legtöbb problémát a többsávos körforgalomban a szabálytalan sávváltások
okozzák. Fontos tudni, hogy ha valaki ki
szeretne hajtani, azt csak a külső sávba
történő átsorolás után szabad megtennie, közvetlenül a belső sávból nem.
Ami a kerékpárosokat illeti: őket
alapvetően úgy kell kezelni a körforgalomban, mint az autóval közlekedőket.
Ha kerékpárút is bekapcsolódik vagy
átszeli a körforgalmat, akkor a kerékpárúton haladónak elsőbbsége van, a
körforgalomba be-, illetve kihajtókkal
szemben. Ez akkor nem érvényes, ha
a kerékpárosnak „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblája van, mely arra kötelezi, hogy az úton haladó jármű részére az
elsőbbséget megadja.
P
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
ɋɋ Zsákai Nóra, édesanyja neve:
Kapuváry Krisztina
ɋɋ Kiss-Egedi Vencel, édesanyja neve:
Egedi Adél
ɋɋ Bábel Benjamin, édesanyja neve:
Kovács Katalin
ɋɋ Csala Zsuzsanna Adél, édesanyja
neve: Kis Zsuzsanna
Házasságkötés:
ɋɋ Cserháti Levente László és Kökény
Fanni
ɋɋ Deák Tamás és Adamik Györgyi
ɋɋ Gazsó Szabolcs és
Nagy Bernadett
ɋɋ Vörös István és
Balázs Zsuzsanna
ɋɋ Reketyei Zsolt és
Olajos Renáta
ɋɋ Lajkó Jenő és Tekes Irén
ɋɋ Szabó Zoltán és
Tatár Mercédesz

ɋɋ Bujáki Péter és Szénási Cintia
ɋɋ Farkas András és
Kiss Nelli
ɋɋ Sinka Richárd és
Nagypál Szandra
ɋɋ Rácz Kevin Mihály és
Faragó Rózsa Laura
Haláleset:
ɋɋ Németh Jánosné Szemerédi
Erzsébet, 1937.
ɋɋ Százdi Menyhért Józsefné, 1945.
ɋɋ Döncző Pál, 1958.
ɋɋ Vasadi Balázs Lajosné
Kaszab Mária, 1952.
ɋɋ Hajagos László, 1937.
ɋɋ Veréb Ferencné Gulyás Anna, 1935.
ɋɋ Kovács Sándor Miklós, 1947.
ɋɋ Kakó Jánosné Vasadi Balázs
Juliánna, 1927.
ɋɋ Pap István, 1938.
ɋɋ Horváth Béláné Guth Erzsébet,
1930.
ɋɋ Fehér Erzsébet, 1946.

A szúnyogírtásról napjainkban
Egy nyári, tikkasztó nap után nincs
annál frissítőbb és kellemesebb, mint
hűsítő teraszunkon vagy kertünkben
kipihenni az aznapi fáradalmakat. Ezt
azonban az országosan jellemző, erőteljes szúnyoginvázió sajnos lehetetlenné teszi, de legfőképp a vízparti területek környékét sújtja, mint amilyen
Lakitelek is. Magyarországon 2013 óta
a katasztrófavédelemhez tartozik az
állami szúnyogirtás, mely szerv csak
koordinál, a tényleges munkát szerződött vállalkozók végzik. Emellett az
önkormányzatoknak is van lehetőségük saját költségen gyérítést végezni.
Egy európai uniós jogszabály alapján
2020 óta tilos a forgalomban lévő kémiai szerek légi permetezése, ezt most
az ún. hidegködképzéses technológia
váltotta fel, melyet autókból juttatnak
a levegőbe. Kifejlett szúnyogok ellen
lakóterületi, szabadtéri használatra
engedélyezett irtószert alkalmaznak,

amely emberekre, melegvérű állatokra, növényekre nem jelent veszélyt.
Ilyen típusú irtásra került sor településünkön július 1-jén és 14-én, majd az
önkormányzat saját szervezésében is
tartott gyérítést július 16-án és 21-én.
A csípőszúnyogok kikelése és elszaporodása ellen azonban mi magunk
is sokat tehetünk. Fontos, hogy saját
magánterületünkön megszüntessünk
minden állóvizet, hiszen a legkisebb víz
is alkalmas a szúnyoglárvák kifejlődéséhez. Ahol az esővíz napokig megmarad, a vérszívók azonnal megkezdik az
életciklusukat. Épp ezért fedjük le vagy
tegyünk hálót az esővizes hordók tetejére, tartsuk tisztán a csapadék-elvezető rendszereket és eresszük le a vizet a
használaton kívüli medencékből, úsztatókból, pancsolókból, díszkutakból,
a kerti tóban pedig tartsunk halakat,
akik segítenek minimálisra csökkenteni a szúnyoglárvák számát.
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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
Dr. Laza Erika Gyöngyike:06-76/449-152;
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
Családsegítő szolgálat: 06-76/449-034,
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 Fernc:
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

