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Talán nem vagyok egyedül az érzésemmel: nem lesz a kedvencem a 2020-as
esztendő. Márciustól kezdve lépésről
lépésre vette át az életünk feletti irányítást a koronavírus, és könyörtelenül átírta mindennapjaink betűrendjét.
Korlátok közé szorított bennünket és
átrendezte gondolkodásunkat, prioritásainkat és szokásrendszerünket.
Nekünk, lakitelekieknek is nehézségekkel kellett szembenéznünk, egyéni és
közösségi szinten is. Karantén, bezártság, létbizonytalanság, betegségtudat, félelem, soha nem látott szabályok, érintés
nélküli szeretetkapcsolatok, home office
– nem volt könnyű időszak tavasszal és
most sem az. Kényszerűen elmaradtak
hagyományos programjaink, közösségi rendezvényeink. A védekezés miatti
többletköltségek és az elmaradt bevételek az önkormányzat amúgy is nehéz
anyagi helyzetét tovább súlyosbították.
Én a kezdeti bizonytalanságérzet és
félelem után elővettem a pozitív énemet.
Igyekeztem előre tekinteni és higgadtan,

pozitívan gondolkodni. Magánemberként és polgármesterként egyaránt. S
azon vagyok, hogy az Önök látásmódját
is ebbe az irányba tereljem. Felelős vezetőként feladatomnak tekintem, hogy
az elrendelt szabályozások és intézkedések betartása és betartatása mellett
higgyek Lakitelek talpon maradásában
és a jobb jövőben. Épp ezért ebben a nehéz helyzetben is keményen dolgozunk a
településért, hogy fejlődjön a falu infrastruktúrája, emelkedjen az itt elérhető
szolgáltatások színvonala, kidomborítsuk adottságainkat és lehetőségeinket,
erősítsük az itt élők összetartozás-érzését, megszüntessük a viszályokat, azért,
hogy az itt élők és az ide érkezők jól
érezzék magukat Lakiteleken.
A falu tavasszal és most is bizonyít:
a szabályokat fegyelemmel betartjuk,
szívmelengető összefogások és segítő akciók látnak napvilágot és nagyon
sokan nyújtanak támogató kezet a rászorultaknak. A civil szervezetek és az
intézmények sem engedik el teljesen az

emberek kezét, igyekeznek alkalmazkodni a helyzethez és számos közösségi megmozdulást áthelyeznek az online
térbe, így van mód kapcsolódni egymáshoz, fenntartani a kohéziót és éltetni az
egymáshoz tartozás jóleső érzését.
Talán pozitív hozadéka is lesz a globális pandémiának. Mindenki más és
más, de most együtt, egyidőben vagyunk benne egy helyzetben, melynek
átvészelése és túlélése is csak közösen,
összefogva érhető el. Talán a végére erősödnek családi kapcsolataink, megtanuljuk értékelni azt a békés és egészséges
életet, melyet korábban olyan természetesnek vettünk, s egy emberibb világra
ébredünk. Sok mindenre nincsen ráhatásunk, de mindezekre egyéni és közösségi szinten nagyon is van.
Mindannyiuknak kívánok csendes,
békés, családi körben töltött, áldott
karácsonyt és egy szebb, boldogabb új
évet!

Madari Róbert

polgármester
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Távol, mégis közel egymáshoz
Advent Lakiteleken
Az idei várakozás időszaka más, mint a
többi. A vírushelyzet miatt életbe lépett
korlátozások azonban nem akadályoztak meg bennünket abban, hogy idén is
színes programokkal, lélekben együtt
hangolódjunk az év legszebb ünnepére,
a karácsonyra.
A lakiteleki angyaljárás már a hónap
elején elkezdődött, a felettünk repdeső
angyalok szüntelenül azt figyelték, kinek
tudnának örömet okozni, kinek mivel
lehet a szívébe egy kis derűt csempészni: szépséggel, figyelmességgel, meglepetésekkel. Hiszen idén még inkább
szomjazzuk a csodát. A szívet-lelket melengető érzéseket: a hitet, a reményt, a
szeretetet.
Online gyertyagyújtás és betlehem
A faluban a közösségi tér előtt idén is
felállítottuk a falu adventi koszorúját. A
gyertyagyújtásokba szombatonként 17
órakor online közvetítések formájában
tudtunk bekapcsolódni a facebookon, a
Lakiteleki Közösségi Tér és Lakiteleki
Önkormányzat facebook oldalán. Ünnepi gondolatait Bagi Ferenc plébános,
Kókai Géza lelkész, Fehér István alpolgármester és Madari Róbert polgármester osztotta meg. Az iskola és az óvoda
ünnepváró programjaiba is betekinthettünk felvételek segítségével. Luca
napján az internet segítségével együtt
vethettük el búzánkat, ami már sokak
otthonában ki is csírázott.
A falu betlehemét idén a megszokottól eltérően, hétről-hétre gazdagítottuk.
Karácsony közeledtével újabb és újabb
szereplő érkezett a kezdetben jelentéktelennek tűnő istállóba, miközben a gyerekek egy mese segítségével kapcsolódhattak be a kétezer éves történetbe. Így
vált a falu betleheme a születés, a csoda
helyszínévé.
Közös karácsonyfa, közös díszítés
Lakitelek karácsonyfája is fokozatosan
szépült. A művelődési ház előtt álló fenyőfa díszítésébe mindenki - kedve és
lehetősége szerint - bekapcsolódhatott.
Sokan elhozták a bejárat mellé kihelyezett gyűjtődobozba díszeiket, melyeket
minden héten feltettünk a karácsony-

fánkra, így fokozva a készülődés izgalmát. Aki eddig esetleg nem látta, érdemes a közösségi tér felé sétálnia és
megcsodálnia a díszes, fénylő fenyőfát.
Mosoly az arcokon
Idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás,
nem hagyta ki kalandos útjából Lakiteleket sem – gyermekeink legnagyobb örömére. A Mikulás segédei december 5-én,
szombaton, egész délután járták a falut,

sok-sok gyermekarcocskára csaltak örömet, amikor lovaskocsijukkal megérkeztek a házak elé. A puttonyukban rejlő
finomságokat mind kiosztották a megérkezésüket izgatottan váró kicsiknek és
nagyoknak. A Mikulás azt ígérte, jövőre
is ellátogat hozzánk, hiszen ennyi sok jó
gyermek nem maradhat ajándék nélkül.
Fényben, díszben a falu
A tavalyi évhez hasonlóan idén is elindult civil kezdeményezésre falunkban a
kapudísz akció, melyben arra biztattunk
mindenkit, hogy öltöztesse karácsonyi
díszbe kapuját, s tegyük ezzel is ünnepi
hangulatúvá utcáinkat s egész Lakiteleket. Sokféle koszorú került ki az ajtókra,
öröm volt látni ennyiféle szépséget, ötletet és személyiséget.
Tavaly már nagyon sok felajánlás érkezett a fák fénybe öltöztetésére: ezek a
díszek idén újra felgyulladtak, s újabbakkal bővítettük a kört. Így vált fényesebbé
az eddigi helyszínek mellett a Rozsnyói
park és a gondozási központ is.
Mesélnek az ablakok
December elsején megnyílt Lakitelek
élő ablak-kalendáriuma, és elindult a
hozzá kapcsolódó, közös játék is. 24
nap alatt 30 ablakban (hétvégente 2 ablakban) volt és lesz lehetősége minden
szemfülesnek megkeresni az aznapi adventi dátumot. A program meghirdetésekor 30 lelkes lakiteleki család vállalta,
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hogy az adott napon feldíszíti ablakát és
a dátumot kivilágítja. A családok apró
kis ajándékokat is felajánlottak a nyerteseknek, melyeket a fotók feltöltői között
sorsoltak ki a szervezők naponta. A játék
egészen 24-éig tart, sétáljanak, barangolják be a falut, kutassanak a számok
után és gyönyörködjenek a látványban!
Mesenapok
A könyvtár a gyermekeknek külön kedveskedett, hiszen honlapján az adventi
mesenaptárból napról napra új mesét
hallgathattak meg.
Segíteni jó
Idén kevesebbet találkozhatunk, kevesebb pénzzel gazdálkodunk, több

a rászoruló lelkileg-fizikailag is. Mi
azonban nem hagytuk, hogy ez elcsüggesszen bennünket, sőt, talán minden
eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott a
figyelmesség és a jószándék. Adományokat gyűjtöttünk, az önkormányzat
és annak intézményei, több civil szervezet, cég és egyén is kezdeményezően
kapcsolódott be. Sok gyerekhez játékokat röpítettek az angyalok. Bőkezű
felajánlásból a rászorulók disznótoros
kóstolóban részesültek. Volt, aki a
gyermeküket egyedül nevelő szülőkre gondolt. A néhány kiragadott példa
mellett még nagyon sok név nélküli, de
önfeláldozó kéz keresett rá lehetőséget, hol segíthetne.

Vass Anikó

RÉGI LAKITELEKI
KARÁCSONYI
FOTÓKAT KERESÜNK!
Ha lapul Önnél a fiókban vagy a
számítógépre lementve olyan fotó, mely
régi idők falukarácsonyát örökítette
meg, kérjük, küldje be nekünk az alábbi
elérhetőségeink egyikére:
E-mail: titkarsag@lakitelek.hu
Cím: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A beérkezett fotókat feltesszük
weboldalunkra, így mindannyiónknak
lehetősége nyílik nosztalgiázni és
gyönyörködni bennük.

Köszönjük!
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Újabb kincsünk az értéktárban
A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján a lakiteleki
református templom Hankovszky-féle harangjai bekerülhettek
a Lakiteleki Települési Értéktárba, kulturális örökség kategóriában.
A református templom tornyában két
harang lakik. Hankovszky Jenő és felesége, André Mária, ajándékozta ezeket a
gyülekezetnek a templom megépülésének 10. évfordulója alkalmából 1939-ben.
A kisebben egy nyitott Biblia képe tűnik
fel, aláírása a jól ismert igevers: „Áldott,
aki jön az Úr nevében”. A nagyobb harangon egy kehely látható, és egy régi
lelki ének szövege olvasható. Ez a harang 174 kg, 2013. január 27-én megrepedt. Az új harang 2013. november 24-én
került a helyére, mely a Hankovszky-féle
kisebb társával együtt azóta is töretlenül
hívogatja az embereket istentiszteletre.
Mindkét harangot Szlezák László ha-

rangöntő, Magyarország aranykoszorús
mestere készítette Budapesten.
A harang azon kevés tárgyaink egyike, mely napjainkban változatlan alakjában és funkciójában van jelen, s ezzel az
állandóságot és szépséget jelképezi. „A
mi harangunk” emlékezetet bennünket
Hankovszky Jenőre, aki nem csak adományozott a gyülekezetnek, de tisztséget vállalt az 1928-ban megalakult parochiális tanácsban is, melynek feladata
a református templom építésének előmozdítása volt. A harang készítője, Szlezák László pedig a legkiválóbb 20. századi harangöntők egyike.
P

Értékőrzés a közösségi oldalon is
Minden településnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása
és az utókornak való átörökítése fontos
feladatunk, mely értékmentő munkának

közösségformáló és – megtartó, valamint identitáserősítő hatása is van.
Szeretett falunk, Lakitelek is bővelkedik értékekben, melyek egy része a
nemzeti értékpiramisban már a megyei

Összeköt
a fakanál
Czinege Edit, a helyi értéktár
bizottság elnöke még a nyáron
indított felhívást a lakosság
körében autentikus lakiteleki
receptek gyűjtésére, hogy
életre hívja Lakitelek első
szakácskönyvét.
Most önkormányzatunk is szeretne
csatlakozni ehhez a remek kezdeményezéshez, s biztatjuk olvasóinkat, hogy tegyék le családjuk, rokonaik gasztronómai lenyomatát közösségünk készülődő
szakácskönyvébe.
Biztos minden családban akad egyegy régóta anyáról lányára, apáról fiúra átörökített receptúra, vagy egy örök
családi kedvenc, netán egy önök által kitalált recept – s mi pont ezekre vagyunk
kíváncsiak! Várjuk az elő- vagy főétel,
leves, egytálétel és desszert recepteket.
Egy személynek vagy családnak lehet
akár több kategóriában is leírást küldeni.
Készítsék el az adott ételt, fotózzák le, majd a leírást és a képeket névvel, címmel együtt küldjék el a czinege.
edit@gmail.com e-mail címre. Feladhatják postán a Lakiteleki Újság szerkesztőség címére is (Lakitelek, Kossuth u.
15.), vagy személyesen bedobhatják a
postaládába.
A korábban meghirdetett beküldési
határidőt meghosszabbítjuk, mert úgy
gondoltuk, hogy a tél közeledte, valamint a vírushelyzet miatt bevezetett
korlátozó intézkedések miatt várhatóan mindannyian kicsit több időt töltünk
otthonunkban és bizonyára a konyhában is.
Végső beküldési határidő: 2021. január 31.
Köszönjük!
értékek szintjére jutott. Kincseink minél szélesebb megismertetése érdekében az önkormányzat facebook oldalán
(https://www.facebook.com/Lakitelek)
sorozatot indítottunk „Értékeink”
címmel, melyben az eddig az értéktárba bekerült 77 értéket mutatjuk be
Önöknek.P
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Múlt, jelen, jövő
November 6-án, pénteken falugyűlést és közmeghallgatást tartottunk a
közösségi térben, melyet - a vírushelyzet miatt otthon maradottak számára
– az önkormányzat youtube csatornáján is közvetítettünk.
390 napja szavaztak a választók bizalmat képviselő-testületünknek és vettük kezünkbe Lakitelek irányítását. A
gyűlésen Madari Róbert polgármester
az azóta eltelt időszakról adott részletes áttekintést, beszámolt a koronavírus okozta helyzet önkormányzatunkat sújtó nehézségeiről, a képviselők, a
hivatal és a bizottságok munkájáról, a
jövőbeni feladatokról, célkitűzésekről
és sorra vette a már elindult és a jövőben megvalósuló infrastrukturális és turisztikai célú fejlesztéseket. A település
kölcsönös megbecsülésen alapuló, jó
együttműködést ápol a térség országgyűlési képviselőjével, Lezsák Sándorral, akinek szívügye Lakitelek fejlődése.

Madari Róbert kihangsúlyozta: polgármesterként fő küldetése az, hogy tiszta
helyzetet teremtsen, Lakitelek a fejlődés útjára álljon és végre béke legyen a
településen.
Fehér István alpolgármester a testület nyitottságra, együttműködésre és
párbeszédre való törekvését emelte ki.
A jó kapcsolatok ápolása, a fiataloktól
az idősekig, minden korosztállyal, valamint a civilekkel való együttműködés,
érdekeik szem előtt tartása nem csak
Lakiteleken belül, de a környező települések esetében is fontos. Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a lakosság
közvetlen és folyamatos tájékoztatását,
mely a jövőben is gyakorlat lesz.
P

Útfelújítások Lakiteleken is
Magyarország kormánya novemberben
döntött arról, hogy az ország 82 útszakaszának elkövetkező években való megújítását 157 milliárd forint összegben
támogatja. A várható fejlesztések közül
kettő érinti Lakiteleket.
A kormány támogatásának köszönhetően településünkön a 4622-es út, a
Széchenyi körút állami kezelésű szakasza újul meg a 44-es úttól a Vasadi sarokig a régi gázcseretelepi úttal együtt,
valamint a 4625-ös út Lakitelek Kiskunfélegyháza közötti szakasza (az Árpádszállási út a 44-estől kezdve).
Lezsák Sándor, Bács-Kiskun megye 4.
választókerületének országgyűlési képviselője 2020 nyarán Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral közösen járta be a választókerület

leginkább felújításra szoruló közútjait.
A képviselői fogadóórákon felmerült választópolgári jelzések, illetve a települések polgármestereinek kezdeményezései
alapján, országgyűlési képviselőnk javaslatot tett a felújításra szoruló utakra.

Segítség a
fűtéshez
December elején megkezdtük a szociális
támogatásként szolgáló tűzifa kiosztását, melyet a Belügyminisztérium pályázatán elnyert támogatásból vásároltunk.
Az összesen 200 köbméter fa folyamatosan érkezik majd hozzánk, melyet az
arra rászorultaknak fogunk kiosztani.
Képviselő-testületünk 2020. október 14-én megtartott ülésén rendeletet
alkotott a szociális célú tűzifa juttatása tárgyában. Ez meghatározza azon
szociálisan rászorulók körét, akiknek a
téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása természetbeni ellátás formájában
nyújtható. Az, akinek a kérelmét pozitívan bírálta el az önkormányzat és erről értesítést is kap, minden héten hétfőtől péntekig 8-12 óráig szállíthatja el
a tűzifát a Laki-Park Kft. területéről, a
Lakitelek Széchenyi krt. 48. szám alól.
Erre ebben az évben december 23-ig,
jövő évben január 4-től van lehetőség
(két ünnep között nincs nyitvatartás).
Igényt benyújtani továbbra is lehet, a
jogosultak körét és az igényléshez szükséges nyomtatványt a lakitelek.hu oldalon találja meg.
Érdeklődni a 06 70 931 78 29-es telefonszámon lehet.
P
Lezsák Sándor mindent megtesz annak
érdekében, hogy a választókerület közlekedési infrastruktúrája a 21. századi
követelményeknek megfelelve mielőbb
a legkorszerűbb lehessen, hiszen az a
települések fejlődésének előmozdításán
túl a közlekedésbiztonságot is szolgálja.
Köszönjük Lezsák Sándor támogatását!
Az önkormányzat a Széchenyi körút
állami kezelésű szakasza mellett folyamatos konzultációt folytat az önkormányzati szakasz felújításáról is, annak
igen leromlott állapota miatt. A közelmúltban Schanda Tamás miniszterhelyettes, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium államtitkárával egyeztetett Lakiteleken Lezsák Sándor és Madari Róbert polgármester a felújítás
szükségességéről. Mindent megteszünk
azért, hogy a közeljövőben megvalósulhasson a Széchenyi körút ezen szakaszának nagyon indokolt felújítása is.
P
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Pályázati hírek
Ebben az évben összesen 273 443 425 forint pályázati forrás érkezett
Lakitelekre. A település fejlesztése érdekében - megragadva minden
lehetőséget - igyekszünk a lehető legtöbb forrást elhozni falunkba.
Összefoglalónkban az elmúlt két hónapban pozitív elbírálást kapott
pályázatokról, valamint a folyamatban lévő fejlesztésekről számolunk be.
Sima utakon
Régóta tudjuk és tapasztaljuk, hogy a
Lakitelek-Kapásfalu és Lakitelek Zalán
utca közötti kerékpárút állapota igen
leromlottá vált, egyes részein megrepedezett a burkolat, az út menti növények
gyökerei pedig sokhelyütt megemelték
az aszfaltot. Ezért is örültünk, amikor
a Magyar Falu Program keretein belül
pályázati lehetőséget láttunk önkormányzati kerékpárutak fejlesztésére.
Megpályáztuk és legnagyobb örömünkre elfogadták kérelmünket! Az elnyert 21
999 957 forintból hamarosan meg tudjuk újítani a sokak által használt, balesetveszélyessé vált útburkolatot.
Új lesz a régi ovi
A kisgyermekes szülők is örülhetnek,
hiszen megvalósulhat a „régi” óvoda
fejlesztése is. Az irányító hatóság elfogadta a Magyar Falu Program keretében
benyújtott támogatási kérelmünket. A
pályázat szakmai anyagát Aszódiné Magyar Beáta intézményvezetővel közösen dolgoztuk ki, így olyan fejlesztések
fognak megvalósulni, melyekre valóban
szükség van.

Az elnyert 6 909 588 forintból az épület teljes világítása megújul, a korszerű
világítótestek nem csak energiatakarékosak lesznek, de a kicsik és az ott dolgozók szemét is kímélik. A zöld óvoda
címhez méltón illeszkednek majd a nap-

elemek is, mellyel nem csak környezetkímélőbbé, de gazdaságosabbá is válik
az óvoda energiafelhasználása. Az épületben jelenleg egyáltalán nincsen internet, ezért nagy hiányt pótol majd a wifi
hálózat kiépítése is, hiszen a modern
óvodapedagógiai munkához ma már elengedhetetlen a világháló jelenléte.

Megfelelünk az előírásoknak
November 16-án költöztek vissza a művelődési házból a korábban megszokott
helyre háziorvosaink. Mozgássérült WC
kialakítása zajlott az épületben, mely
ma már törvényi előírás egészségügyi
intézményekben. A kerekesszékkel is
használható WC a meglévő személyzeti illemhely átalakításával jött létre, s
emellett egy elkülönítő helység is létesült az épületben. A forrást ehhez a fejlesztéshez a Magyar Falu Program keretein belül elnyert 6,943 millió forintból
tudtuk biztosítani.

A nyári szezonra készülve
Tőserdő fejlesztése kiemelt feladata
Lakitelek vezetésének, hiszen a település erőssége és vonzereje nagyban függ
turisztikai szolgáltatásainak színvonalától. Mindezek érdekében sokat tett önkormányzatunk a turisztikai főszezon
beindulása előtt és a nyári hónapok alatt
is. Mivel saját anyagi lehetőségeink igen
szűkösek, minden pályázati lehetőséget
megragadunk. Ezért pályáztunk a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretén belül megnyílt forrásra, s az
így elnyert 2 millió forintos támogatást
is erre a célra fordítjuk. Ezen összegből
a Tősfürdő mögötti, rendkívül elavult
állapotú, 30 éves fürdőfaházat újítjuk
fel. A munkálatok még ősszel elindultak, azóta elkészült a teljes belső festés,
a fűtő-hűtő klímák felszerelése, a régi
hullámpala tető eltávolítása és az új felhelyezése, a kétszintes épület teljes külső hőszigetelése, valamint a tető tartóvázának kicserélése. Jelenleg a bejárati
ajtó cseréje és a földszinti fürdőszoba
burkolása folyik.

Gyalogosok,
babakocsisok örömére
Egy teljes járdaszakasz is megújul majd
a jövő év során a falu egyik legforgalmasabb útszakaszán, az önkormányzat és a
vasútállomás között. A Belügyminisztérium belterületi utak, járdák, hidak felújítására hirdetett meg felhívást, mely
lehetőséget – sikerrel – megragadtuk. A
13 765 054 forint támogatásból - mely a
teljes beruházás 75%-át fedezi, a fejlesztés negyedrésze az önkormányzat jövő
évi költségvetését terheli - megújulhat
a rendkívül rossz állapotban lévő járdaszakasz.
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Már csak a rendezvények
hiányoznak
Bár a jelenlegi vírushelyzet miatt sajnos
nincsenek közösségi programok, de reméljük és szeretnénk, hogy mihamarabb
legyenek. A közösségi tér hangtechnikai
felszereltsége azonban több téren javításra, felújításra szorul. Erre kerestünk
és találtunk megoldást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton. Az elnyert 130.000
forintból és az önkormányzat hozzátett
önrészéből keverőpulttal, mikrofonnal,
hangfalállvány-szettel és aktív hangfallal
gazdagodik majd a művelődési házunk.

Fórum mezőgazdasági
vállalkozóknak

Irány a játszótér!
December elejére elkészült Lakitelek
harmadik játszótere. Szeretnénk itt tartani fiataljainkat, ezért is tartjuk fontosnak, hogy gyermekeik neveléséhez
a feltételek kedvezőek legyenek. Ehhez a kellő mennyiségű és biztonságú
játszótér jelenléte is elengedhetetlen.
Ezért pályáztunk a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése” című felhívására.
Az új játszótér a csodaszép, fákkal körülvett „Rozsnyói parkban” kapott helyet,
ahol többféle mászóka, háromféle hinta, csúszda és babaház várja, hogy minél
több lakiteleki kisgyermeknek okozzon
felhőtlen, boldog perceket.

Készülnek a bútorok
A védőnői szolgálat helységének fejlesztése is javában zajlik. Az új számítógépet és nyomtatót, valamint a szakmai
munkához szükséges, új eszközöket
(hallásvizsgáló készülék, digitális mérleg és vérnyomásmérő) már korábban
megkapták védőnőink, most a vadonatúj
pelenkázók és irodai bútorok készülnek.
Erre a forrást ugyancsak a Magyar Falu
Program biztosította.
P

Lakitelek Önkormányzata és az Agrárközösség Kft. 2020. október 28-án a közösségi térben tájékoztatót tartott lakiteleki
mezőgazdasági termelőknek a számukra
meghirdetett – mezőgazdasági kisüzemek támogatását és kertészeti üzemek
korszerűsítését célzó - pályázatokról.
Célunk volt, hogy ezekkel a fontos pályázati lehetőségekkel azok a kisebb vállalkozók is élni tudjanak, akikhez ritkán
jutnak el ezen felhívások hírei.
A két pályázaton kívül a mezőgazdasági vállalkozók számára jelen-

leg nyitva lévő, egyéb lehetőségekről
is hallhattak a jelenlévők Bagi Bence
tanácsadódtól. Elhangzott, hogy az
Agrárközösség Kft. a pályázatíráson
kívül foglalkozik szaktanácsadással
(ezen belül AKG programhoz kapcsolódó tanácsadással), valamint jogi- és
adótanácsadással is.
Reméljük, a fórummal több lakiteleki
mezőgazdasági vállalkozónak tudtunk
segíteni, s ezáltal hozzájárulhattunk jövőbeni sikereikhez.
P
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Megérkezett Réna
Nagy esemény zajlott a közelmúltban képviselő-testületünkben:
Hegedűs-Boros Rebeka képviselőtársunk nemrégen adott életet második
gyermekének, melyről a következő érzéseit fogalmazta meg:
„Ez az esztendő sok szempontból emlékezetes marad számunkra. Ez az első
teljes évem, mint képviselő, emellett
a koronavírus hazánkban való megjelenése idején tudtuk meg, hogy idén
háromfős kis családunk négyre bővül.
Hatalmas boldogságunk mellett megmegjelent némi szorongás is a járványhelyzet miatt. Az elmúlt 9 hónap nagy
várakozásokkal volt teli: milyen lesz egy
kislány, s immár két gyermek anyukájának lenni, hogyan élünk négyesben?
Végül eljött a november, amely hatalmas érzelmi hullámokat hozott magával.
Településünkön sokak által ismert nagypapám november 4-én elindult az örök
élet útján. Akik ismerték, tudják, men�nyire szeretett bennünket, mennyire
szerette a helyi közösséget és amíg ereje
engedte, milyen sokat tett Lakitelekért,
a Római Katolikus Plébániáért, a lakiteleki óvodáért (többek között például
több éven keresztül hordta lovaskocsival
a gyermekeket a szüretbe). A szomorú-

ságot hamarosan azonban vidámság árnyalta, november 6-án ugyanis - édesapám születésnapján - kislányunk, Réna
úgy döntött, hogy világra jön. Születése

óta meghitt, szűk körben, családias hangulatban telnek a napok. Szépen gyarapszik a gyermekem, a bátyja, valamint a
férjem, a szüleim és nagyszüleim sokat
segítenek a mindennapi megpróbáltatásokban. Ha időm engedi, bekapcsolódok
a testület munkájába online, vagy akár
személyesen is, a protokollt még szigorúbban betartva. Számunkra sosem volt
kérdés a második gyermek érkezése,
mely mellett feladataimat az Önöktől
kapott megbecsülést és bizalmat szem
előtt tartva fogom ismét végezni.” P

Hamu és salak összegyűjtése
Jöjjenek,
kérdezzenek!
A polgármester, az alpolgármester, valamint a képviselő-testület tagjai kíváncsiak az Önök véleményére, keressék őket minden hónapban bizalommal
kérdéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal!
Polgármesteri és
alpolgármesteri fogadóóra:
minden hónap utolsó szerda, 15.0017.00 óráig a polgármesteri hivatalban.
Képviselői fogadóóra:
minden hónap első szerda, 15.00-17.00
óráig a polgármesteri hivatalban.
P

A fűtési szezon megkezdését követően
három helyre gyűjtőkonténert helyeztünk ki, melybe a kályhákból, kazánokból kikerült salakot, hamut van lehetőség kitenni. A falu már megszokott
részein (a takarékszövetkezet mellett,
a Bacchuss-szal szemben és a piac be-

járatánál) találják a konténereket, melyeket a szolgáltató szükség szerint ürít.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ezekbe
a konténerekbe csak és kizárólag salakot
és hamut tegyenek! Kérjük, vigyázzunk
közösen településünk, környezetünk
tisztaságára!P
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Hírek a közösségi térből
A közösségi tér dolgozói számára rendkívül szomorú a tény, hogy a
hónapok óta tartó vírushelyzet miatt nem tudjuk folytatni korábbi sikeres
rendezvényeinket. Az évnek ebben a szakaszában már rendezvény-dömping
szokott lenni, ami embert próbáló, és kitartást, erőt kíván. Nem ezt várjuk
el ebben a jelenlegi helyzetben, de a mostani személyes találkozás nélküli
időszak nagyon nehezen viselhető hosszabb ideig.

Jó lenne legalább a kisebb, 10-15 fős
foglalkozásokat folytatni, mint például
az új diákszínjátszó kört, mely egyre
népszerűbb, és lassan a teljes létszámunk meglesz egy színvonalas előadáshoz. Örülök, hogy erre is van érdeklődés, és akik már részt vettek benne, a
visszajelzésük alapján jól érezték magukat. Jót játszottunk közösen, és Monzák
Péter pedagógus segítségével folytatjuk
a felkészülést egy későbbi előadás bemutatására.
November elején megkezdtük az advent szervezését. Idén több újítást is bevezettünk, például
a falu betleheme fokozatosan készül
el, a szereplők is hétről hétre kerülnek
be a jászolba. Terveink szerint az óvoda
és az iskola is készít számunkra egy-egy
videót, amit feltöltünk a művelődési ház
facebook oldalára.
A Mikulás ünnepség előtt több verset, dalt is megosztottunk, hogy a gyerekek egy szép énekkel fogadhassák a
Mikulást.
Idén a falu karácsonyfája nem külsős felajánlással készült el, hanem az
intézmény előtti szép, magas fenyőfát
díszítettük fel az önkéntes segítőkkel.
Bizony a fa magassága külön kihívás volt
számunkra, hiszen emelőkosaras kocsi
kellett a teteje feldíszítéséhez. Idén

meghirdettük a lakosság részére, hogy
akinek van kedve, készíthet díszt a közös karácsonyfánkra, melyet elhozhat a
művelődési ház bejáratánál elhelyezett
gyűjtődobozba. Köszönjük szépen minden segítő részvételét!
Adventi gyertya színei és jelentése
A katolikus népi vallásosságban minden
gyertya szimbolizál valamit.
Az első a hit gyertyája, Ádámot és
Évát jelképezi, hiszen a bűneset után

nekik ígérte meg Isten először, hogy elküldi a Megváltót. Az első gyertya meggyújtásakor végig
gondolhatjuk azokat a próféciákat,
amik a Messiás eljövetelét előre meghirdették.
A második a remény gyertyája, amely
a zsidó népet jelképezi, akik évezredeken keresztül várták a Messiást. A második gyertya arra emlékeztet minket,
ahogy az angyal hírül adta Máriának,
majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők
nevelhetik fel Isten fiát, Jézust.
A harmadik, a rózsaszín gyertya, Szűz
Máriáé, és azé az örömé, hogy a Fiú a
földre jött. A harmadik héten, amikor
felgyulladnak immár három gyertya
lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága és a
sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak.
A negyedik Keresztelő Szent Jánosé,
aki utat készített Jézusnak az emberek
szívébe, ez a szeretet gyertyája. Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is
felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti
bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása.
Ha tehát már mindegyik gyertya ég,
ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony: boldogan ünnepelhetjük Jézus
Krisztus születését, a nekünk adott végtelen szeretetet.
Áldott, békés ünnepeket és jó egészséget
kívánunk!

Lakiteleki Közösségi Tér

/ Lakiteleki Művelődési Ház dolgozói

10 p

INTÉZMÉNYEINK

OTTHONUNK LAKITELEK

Hírek az óvodából
Véget ért ez az év is, mely a kialakult vírushelyzet miatt más volt, mint a többi. Ilyenkor az esztendő utolsó hónapjában visszatekintünk a terveinkre, az
elvégzett és megvalósult feladatainkra,
melyeket a Covid-19 járvány teljesen átalakított. Számos programunk elmaradt,
hiszen a korlátozó intézkedések miatt
meg sem szervezhettük. Azonban arra
törekedtünk, hogy a gyermekek boldog
gyermekkorukat élhessék intézményeinkben, melyhez nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, feltételeket biztosítottunk.
Ebben a világjárványban is igyekszünk
az adott színvonalat megtartani, és nap
mint nap érezzük, tapasztaljuk, hogy
ez közel sem olyan könnyű feladat. Az
idei év több változást is hozott intézményünkben, amely új és olykor nehezebb
feladatokat rótt ránk. Óvodánkban is jelen van az óvodapedagógus-hiány, melynek kiküszöbölésére - a jogszabály adta
lehetőséggel és fenntartói engedéllyel
élve - óvodapedagógusnak tanuló pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk.
Szakmai tudásának legjavát adva végezte mindenki nevelő-oktató munkáját.
Hangsúlyt fektettünk a megújuló szervezetünk tudatos alakítására, egymást
segítve, szakmai tudásunkat egyesítve.
A pedagóguspályát most kezdő gyakornokunkat, Kerekes Máriát, aki sikeresen feltöltötte múlt év november 25-ig a
portfólióját, mentor segítette, és 2020.
november 13-án a jelölt kiváló eredménnyel sikeres minősítő vizsgát tett,

melyhez gratulálunk neki. Nevelőtestületünkben vannak olyan pedagógusok is,
akik mint segítők-támogatók fejlesztik,
segítik az intézményben folyó munkát,
és mesterprogramjukat megírva kiválóan
helytálltak a mesterré minősítő eljáráson. Gratulálunk ehhez Bekéné Kotvics
Editnek és Aszódiné Magyar Beátának.
Büszkék vagyunk arra, hogy rászánták
magukat erre a nagy munkára, példát
mutatva pedagógus társaiknak. Őket
követve Romhányi Olga ez év november
25-ig megírta kiváló mesterprogramját,
és sikeresen feltöltötte az Oktatási Hivatal elektronikus felületére. Mindez egy
kiváló team-munka eredménye volt.
Zöld óvodai programjaink közül
szeptember 24-én megrendezésre került
a „Bicajjal az oviba!” programunk, ezáltal erősítve a gyermekek környezettudatosságát is. A Nemzetközi Füstmentes
Világnap alkalmából november harmadik csütörtökén a „Ciki a cigi!” programot rendeztük meg az iskola előtt álló
gyermekek számára, ahol a dohányzás
káros hatásaira hívta fel a figyelmet a játékos foglalkozás.
Sajnos a járványügyi intézkedések
miatt csak az első szülői értekezleteket,
ill. az év eleji fogadóórákat tarthattuk
meg a szülőknek. Nem volt lehetőségünk megszervezni a mindenki által
úgy várt őszköszöntő szüreti napunkat
és a szüreti bált. Az idősek világnapjára nem hívhattuk a nagyszülőket, ahogyan a népfőiskola „Mi sül a kemencé-

ben?” című programja is elmaradt és
nem szüretelhettünk. Viszont amíg a
járványhelyzet engedte, az előírt szabályok betartásával könyvtárórákon vettek
részt óvodásaink, melyhez a lakiteleki
könyvtár biztosította a helyet és a kiváló programokat. Sajnos a korlátozások nem tették lehetővé, hogy zenés
koncerttel színesítsük a Márton napi
hagyományunkat, viszont szűk körben
elültettük az életfát, s az elmúlt egy évben született 43 gyermeket szimbolizáló
szívecske felkerült a virágos kőrisre.
A Mikulás a vírushelyzetben is megérkezett a gyermekek nagy örömére,
majd átadta a várva várt csomagokat.
Az óvó nénik és óvodásaink kis online
műsorral készülve vettek részt a Lakiteleki Közösségi Tér szervezésében megtartott adventi gyertyagyújtáson.
Intézményünkben a focizni vágyók
ovi-foci programban vettek részt, ahol
lelkesen rúgták a labdát, de lehetőség
volt angolul is tanulni Nagy Viktória tanárnő jóvoltából. Sajnos a járványügyi
előírásoknak megfelelve a vízhez szoktatás programunk az idén elmaradt.
Hat tehetségműhelyben foglalatoskodhattak a kiemelkedő adottságú nagycsoportosaink, ahol célunk a tehetség
felismerésével, gondozásával biztosítani
a gyermekek számára az esélyegyenlőséget, valamint lehetőséget az önmegvalósításra.
Sok-sok éve már, hogy az óvoda és
bölcsőde kiváló szakmai kapcsolatot
ápol. Óvodapedagógusaink a kisgyermeknevelőkkel közös tapasztalatcserén
számoltak be a bölcsődéből érkezett
gyermekek óvodai beilleszkedéséről,
mely az idei évben zökkenőmentes volt.
Ez mindig nagy öröm és megnyugvás
mindenki számára.
A Lakiteleki Auti Alapítvány megteremtette annak lehetőségét, hogy óvodánkban már negyedik éve az alapítvány
által foglalkoztatott gyógypedagógusok
lássák el az óvodánkba járó autista gyermekeket. Kiváló kapcsolat, együttműködés alakult ki a szakemberek, az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek
és dajkák között. Az SNI gyermekek ellátása és a beszédhibával küzdők logopédiai fejlesztése folyamatos, zökkenőmentes. A BTMN gyerekek fejlesztését a
nevelőtestületünk szakirányú végzettségű óvodapedagógusaival láttuk el.
Ahhoz, hogy intézményünkben magas
szintű szakmai munka folyhasson, peda-
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gógusaink közös továbbképzésen vettek
részt kreativitás és tehetség témában.
Majd a kialakult vírusveszély miatt online továbbképzéseken folytatták ismereteik, tudásuk bővítését, melyeket gyakorlati munkájukban tudnak hasznosítani.
Látva a kialakult világjárvány miatti
helyzetet, az ebből adódó nehézségeket,

a gyorsan változó eljárásrendhez való
gyors alkalmazkodásunkat, mindenképpen elmondhatjuk, hogy sikeres évet
zártunk, mindig a gyermekekre fókuszálva. Ebből a lendületből igyekszünk
nem veszíteni, terveinket, elképzeléseinket a következő évben is szeretnénk
a lehetőségekhez mérten valóra váltani.

Hírek az iskolából

Szomorúan értesültünk arról, hogy élete 96. évében elhunyt Hajagos
Ferenc. Feri bácsit mindannyian nagyon szerettük. Számtalan alkalommal
jött iskolánkba, hogy kocsikázni vigye a gyermekeket. Nagyon szeretett az
apróságokkal foglalkozni, sosem volt fáradt a társaságukban, mindenkihez
volt jó szava. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Isten adjon néki
örök nyugodalmat!
A Junior Achievement Magyarország
NN Alapítvány társadalmi innovációs
napok keretében meghirdetett versenyén iskolánk SzínesKert szakköresei
is részt vettek. A számítógépes játékon
„Irónia” csapatuk különdíjas lett. Az online versenyt november 23-án és 24-én
rendezték. Fő témakörei a társadalmi felelősségvállalás, társadalmi problémák
iránti érzékenyítés, újszerű látásmód kialakítása, innovatív ötletek kidolgozása
voltak, s a gyermekeknek mindezeket
figyelembe véve kellett megtervezniük
egy új vállalkozást. A csapat tagjai: Nagy
János 7.a, Mócza Réka 7.a, Németh Sándor 7.a, Sipos Katalin 7.b, Farkas Rebeka
6.a, Herczeg Vivien 6.c. Gratulálunk nekik és mentortanáruknak, Szelesné Kása
Ilonának!
Iskolánk SzínesKert mintaprogramja
más miatt is a figyelem középpontjába került: Szelesné Kása Ilona és diákjai Iskolakertekért díj 2020 kitüntetést
kaptak. Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!
Az Anyanyelvi Hét hagyományos rendezvényei közül a vírushelyzetre való
tekintettel csak az írásbeli versenyeket
rendeztük meg. Eredmények:
Helyesírás
5. évfolyam
1. Verebély Emese Márta 5.b
2. Lendvai Adél 5.a
3. Riczu Regő 5.a
6. évfolyam
1. Rácz Maja és Farkas Rebeka 6.a
2. Földvári Korina 6.b és
Tóth Emese 6.c

3. Rácz Ferenc 6.a
7. évfolyam
1. Nagy Patrícia 7.c
2. Egeresi Anna 7.b
3. Mócza Réka 7.a, Szabó Kata 7.c
és Kocsis Noel
8. évfolyam
1. Varga Réka 8.c
és Parádi Tamás 8.a
2. Lendvai Márton 8.a
és Dudás Dominik 8.c
3. Kiss Hanga 8.c
és Tóth Zsombor 8.b
Szövegértés
5. évfolyam
1. Major Máté 5.a
2. Verebély Emese Márta 5.b
3. Lendvai Adél 5.a
6. évfolyam
1. Tóth Emese 6.c
2. Rácz Maja 6.a
3. Földvári Korina 6.b

Szeretném megköszönni minden
dolgozónk kitartó, lelkiismeretes és
odaadó munkáját.
Kívánok mindenkinek nyugodt, békés ünnepeket, áldott karácsonyt és jó
egészséget!

Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető
7. évfolyam
1. Egeresi Anna 7.b
2. Mócza Réka 7.a
3. Nagy Blanka 7.b és Szabó Kata 7.c
8. évfolyam
1. Kökény Tamara 8.a
2. Tóth Zsuzsa 8.a és Kiss Hanga 8.c
3. Varga Réka 8.c
Gratulálunk a gyermekeknek
és felkészítő tanáraiknak!
A Mikulás – az egészségügyi előírások
tiszteletben tartásával – idén is ellátogatott iskolánkba. A gyermekek nagy
örömmel fogadták. Reméljük, jövőre
nyugalmasabb körülmények között köszönthetjük őt intézményünkben.
Sajnos idén elmaradnak hagyományos rendezvényeink, hiszen sem adventi udvart, sem karácsonyi koncertet,
sem iskolai karácsonyt nem szervezhetünk. Diákjaink és tanáraik mégis szeretnének kedveskedni a lakitelekieknek, s
mindazoknak, akik a világhálón követik
az iskolában történő eseményeket. Karácsonyi videókkal szeretnénk örömöt
szerezni Önöknek. Az összeállítások
már készülnek, bízunk benne, hogy hamarosan felkerülnek internetes oldalainkra.
Minden kedves diákunknak, szüleiknek és a lakiteleki családoknak áldott
karácsonyt, nagyon boldog új esztendőt
kívánunk!P
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Hírek a gondozási központból
Intézményünkben a COVID-19 vírus elleni védekezésen van a fő hangsúly. A
látogatási- és kijárási tilalom bevezetésével nagyon nehéz helyzetbe került
mindenki. Az idő előre- haladásával egyre jobban megvisel minket a bezártság,
a veszélyhelyzet mind testileg mind lelkileg. Ezen hatások enyhítésén folyamatosan dolgozunk.
Halottak napjára és mindenszentek ünnepére próbáltunk úgy készülni,
hogy a hagyományainkhoz híven tudjuk
megtartani azokat. Feldíszítettük intézményünket, mécsest gyújtottunk, és a
temetőbe mécsest, virágot, koszorút
vettünk bentlakóink hozzátartozóinak,
mivel ők ezt most nem tehették meg.
Időseink online ökumenikus istentiszteleten vehettek rész, köszönjük Bagi Ferenc plébános úrnak, Kókai Géza lelkész
úrnak és Harmatos Zoltánnak a munkáját. Halottak napján - szintén a hagyományokhoz híven - minden elhunyt

bentlakónk emlékére egy-egy mécsest
gyújtottunk, és nevük felolvasásával közösen emlékeztünk rájuk. Bentlakóink
saját halottaik emlékére is mécsest gyújtottak, így segítve a hozzátartozók hiányának feldolgozását.
A pandémiáról:
Az intézmény dolgozóinak kötelező
tesztelése folyamatosan, hetente zajlik,
a pozitív eredmény elenyésző. Minden
munkatársunk felelősségteljesen dolgozik. Jelenleg 4 fő van otthon megfigyelés
alatt. 3 fő tünetmentes, 1 főnek enyhe
tünetei vannak. A bentlakók közül jelenleg 1 fő kimutatott fertőzött. Ő más
alapbetegség miatt negatív teszttel került kórházba, majd onnan két negatív
teszttel érkezett vissza hozzánk. Elkülönítettük az intézmény többi lakójától, az
őt gondozók nem érintkeztek az otthon
többi lakójával, dolgozójával. Rövid idő
elteltével koronavírusra utaló tünete-

Hírek a könyvtárból
A községi könyvtár a koronavírussal kapcsolatos 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében, egészségünk védelme
és a vírus terjedésének megelőzése érdekében 2020. november 11-től határozatlan ideig zárva tart. További intézkedésig
nem fogad látogatókat, a meghirdetett
programok elmaradnak. A kölcsönzési
határidőket meghosszabbítjuk, késedelmi díjat nem fogunk felszámítani.
Bár a könyvtár kapuja átmenetileg
bezárt a nyilvánosság előtt, könyvtá-

runk munkatársai azonban a zárt ajtók
mögött is dolgoznak, rugalmasan reagáltunk/reagálunk a nem várt járványügyi helyzetre. Fontosnak tartjuk, hogy
a járvány miatti bezárás idején is megmaradjon a kapcsolat a használókkal,
megerősítettük jelenlétünket a közösségi médiában.
A könyvtár teraszán lehetőséget biztosítunk olvasóinknak, hogy a kikölcsönzött könyveket vissza tudják hozni,
és az előre igényelt könyveket ki tudják

ket mutatott, ezért újra kórházi kezelést
igényelt, jelenleg is kórházban van. Teljes védőfelszerelésben dolgozunk az intézményben. A bejáratnál érintés nélküli
kézfertőtlenítő-adagolót helyeztünk el.
Az általunk használt fertőtlenítőszerek
mindegyike vírusölő hatással rendelkezik.
Az önkormányzat ózongenerátort
bérel, mellyel például a tanyagondnoki
autókat tudjuk fertőtleníteni. Az idősek
védelmében a közös helyiség még biztonságosabbá tétele érdekében levegőtisztítót helyeztünk ki, amit szintén az
önkormányzat tett lehetővé.
Karácsony közeledtével próbálunk a
lehető legtöbbet megtenni azért, hogy
az ünnep a nehéz helyzet ellenére békés és áldott legyen. Karácsonyi terveink
között szerepel az online istentisztelet,
az intézmény feldíszítése és az ajándékozás egyaránt.
A látogatási- és kijárási tilalom jelenleg is érvényben van, amennyiben változás történik, mindenkit értesítünk.
P
kölcsönözni szerda 9-12 és csütörtök
13-15 óra közötti időszakokban. Az erre
vonatkozó igényeiket kérjük telefonon
vagy facebook oldalunkon szíveskedjenek jelezni. Az olvasók a könyvtár épületében nem tartózkodhatnak, ezért a
könyvek visszahozatala és átvétele az
intézmény teraszán történik. A visszahozott könyveket elkülönítve tároljuk,
azok ismételt kölcsönzése 72 óra után
lehetséges. A könyvtárhoz érkezéskor
kérjük az egészségvédelmi intézkedések
betartását, szájmaszk viselését!
Folyamatosan érkeznek hozzánk az
új könyvek, ezeket közzé tesszük a honlapunkon és facebook oldalunkon.
A gyerekeknek kedveskedve adventi mesenaptárt állítottunk össze, mely
december 1-től él facebook oldalunkon.
Minden nap a számokra kattintással kinyílik egy ablak, alatta egy-egy mesével
az apróságoknak.
Dolgozunk egy korszerű, új honlapon, mely reményeink szerint hamarosan elkészül, erről tájékoztatjuk majd a
tisztelt lakosságot.
Friss információért kövesse facebook
oldalunkat (Lakiteleki Községi Könyvtár) és honlapunkat (http://www.lakitelekikonyvtar.hu/).P
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Hétköznapi hősünk
December 4-én szűkebb és tágabb környezetünk figyelme is Lakitelek
felé irányult, hiszen egy nívós díjat vehetett át a sokunk által ismert,
szeretett és elismert Nagy Julianna Zsuzsanna Kecskeméten
Szemereyné Pataki Klaudiától, Kecskemét polgármesterétől.
Az önkéntesség december 5-i világnapjához kapcsolódóan a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes
Ház december 4-én, pénteken délelőtt
nyújtotta át „Az Év Ifjú Bács-Kiskun
Megyei Önkéntese” és „Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese” kitüntetéseket.
Az átadott 6 elismerésből egy Lakitelek
büszkeségfalát gazdagítja. A kitüntetések célja, hogy elismerjék az önkéntes
tevékenységet végzők lelkesedését és
fáradozását, valamint hozzájáruljanak
ahhoz, hogy az önkéntesség társadalmi
megítélése még kedvezőbb legyen.
Nagy Julianna Zsuzsanna igazán
méltó „Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese” díjra, hiszen folyamatosan,
aktívan jelen van a település életében
mint civil segítő és kezdeményező a
szociális ügyekben. Zsuzsa kifejezetten
közösségi ember, szociálisan érzékeny,
segítő személyiség, formálja és összetartja közösségünket. Úgy segít, hogy

közben másokat is segítésre inspirál,
érzékenyít. Olyan ember, akire lehet
számítani, nem ismer lehetetlent: felkutatja a lehetőséget egy-egy probléma

megoldására, legyen szó akár a körforgalom adventi dekorálásáról, akár egy
gyermek gyógykezelési költségének
összegyűjtéséről. Sok-sok embert tud
mozgósítani, együttműködő képessége,
szervezői készsége kimagasló. Külön érdeme, hogy a kritikát, a negatív hozzáállást is jól kezeli, gyakran pozitívvá tudja
formálni. Segítő munkáját türelemmel,
kitartással, nem utolsó sorban lélekkel
végzi, s mindezt önszántából, önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

P

Lakitelekiként nagyon örülök a díjnak, hiszen ezzel is felhívjuk a figyelmet kicsit arra,
hogy Lakitelek egy nagyszerű település, ahol sok jó ember él. Magánemberként viszont
kettős érzések zajlanak bennem, hiszen amit teszek, nem a jutalmazásért teszem. Én
magam is hátrányos helyzetű családból érkeztem, így elég nagy jutalom nekem, hogy ma
már nincsenek ilyen jellegű problémáim. Egyrészt a segítségnyújtáson keresztül próbálok köszönetet mondani az életemért, másrészt pontosan ismerem és megértem azokat
a nehézségeket, melyekkel a rászorulóknak nap mint nap meg kell küzdeniük. Közülük
sokan nem a lustaságuknak vagy a nemtörődömségüknek köszönhetik sorsukat, hanem
családi hátterük vagy velük született képességeik okolhatók nehéz helyzetük miatt. Nem
akarok álszerény lenni, tudom, hogy talpraesett vagyok és kitartó, hiszen a hétköznapi
munkám során elengedhetetlenek ezek a képességek, mégis a sok jó ember nélkül, akik nap
mint nap segítenek, fel se tűnt volna, hogy itt vagyok. Tulajdonképpen ez a díj az övék,
hisz a sok segítség nélkül, amit nyújtottak a Lakitelek 2020 facebook csoporton keresztül,
az én tetteim eltörpültek volna. Itt szeretném megköszönni azt a számtalan támogató
segítséget, amit nap mint nap kapok a helyi lakosoktól, akiket még csak ki sem tüntettek
a tetteikért. Jó kis falu ez, sokoldalú és izgalmas, szeretek ide tartozni.
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Egy kérdés – több válasz

csodákra leszünk képesek bármilyen nehéz helyzetben is!

Milyen jókívánságaid, vágyaid vannak a 2021-es évre?
Tombácz Ferencné,
Edit: Vágyam, hogy
minden ember boldogan élhessen. Éljenek
békében egymás mellett, támogatva egymást az élet minden
területén. Kívánok minden lakiteleki és
magyar embernek jó egészséget, biztos,
boldog jövőt és sok, szép, egészséges
gyermeket. Kívánom, hogy fejlődjön a
település, legyen megélhetése, lakói legyenek családtagjai egymásnak, és minden ember otthonának érezze.
Faragóné Zsuzsa (a
Lakiteleki Nagycsaládosok elnöke): Amit
legfontosabbnak tartok a jövő évvel kapcsolatban, hogy újra
félelem nélkül együtt
tudjunk lenni. Egyesületként és magánemberként egyaránt. Programjainkon
gyermek és szülő, nagyszülő egyaránt
részt vett. Nagyon várom, hogy újra
legyenek közös találkozásaink, hiszen
mindannyiónknak hiányoznak a megszokott emberi kapcsolatok. Az egyesületi tagcsaládoknak és mindenki másnak
is kitartást kívánok ehhez az embert
próbáló helyzethez.
Kis Petronella: Szeretném, ha a jövőben
kevesebb lenne a testet-lelket elgyöngítő
félelem, és erősebb
lenne bennünk a hála
érzése, a mindennapok megismételhetetlenségének boldog megélése. Meg kellene tanulnunk lelassulni, mobil eszközök
nélkül is felszabadultan létezni, egymást
hibáinkkal együtt elfogadni és szeretni
ebben a pillanatnyi ajándékban, a földi
életben. Tanuljunk az időseink megélt
bölcsességéből, gyerekeink megbocsájtó, mindennek örülni tudó lelkesedéséből, állataink feltétel nélküli szeretetéből, és végül, de nem utolsó sorban
óvjuk, becsüljük és vegyük igénybe a
körülöttünk levő természet csodálatos
gyógyító erejét!

Tóth Józsefné, Juli
(a Lakiteleki Nyugdíjas Klub vezetője):
A jövőre nézve csak
egészséget kívánok a
családomnak és mindenkinek. Múljon el
ez a szörnyűség, és térjen vissza minden
a rendes kerékvágásba.
Sütő Norbert és Sütő-Kovács Andrea:
Számunkra nagyon
nyomasztó érzést
kelt a koronavírus. Bízunk benne, hogy ez
a 2021-es évben másképp fog alakulni. Szeretnénk nyugodt
körülmények között, biztonságosan kirándulni. Nagy örömmel látjuk, hogy
Lakitelek és környéke ilyen rohamos
ütemben fejlődik. Továbbá nagyon várjuk, hogy jövőre a népfőiskola újonnan
megépített fürdő- medencéit kipróbálhassuk, és hogy az új M44-es Tisza-hídon átgurulhassunk.

Holik Imre és Kovács Margit: Először
is jó egészséget kívánunk mindenkinek.
Kitartást ezekben a nehéz időkben.
Most nagy szükség van az összefogásra,
mert csak együtt sikerülhet átvészelni
a következő hónapokat. Bízunk benne,
hogy a 2021-es év egészséget, boldogságot és anyagi biztonságot hoz mindannyiunknak!
Vargáné Darabos Márta: Egészséget! Békességet! Egymásra figyelést és tiszteletet!
Haladást előre minden
téren! És sok-sok szeretetet és türelmet ezekhez! Annyi jó és
hasznos ember van Lakiteleken. Fogjunk össze, békéljünk meg a múlttal, így

Fialka Tibor, Kovács Dóra: Egy történetből kiragadott néhány sorral szeretnénk válaszolni: „Kívánok neked elég
napfényt, hogy jó legyen a hangulatod.
Kívánok neked elég esőt, hogy még jobban megbecsüld a napsütést. Kívánok
neked elég boldogságot, hogy a lelked
élettel teli legyen. Kívánok neked elég
fájdalmat, hogy az apró örömöket még
nagyobbnak érezd. Kívánok neked elég
nyereséget, hogy a vágyaid beteljesüljenek. Kívánok neked elég veszteséget,
hogy megbecsüld mindazt, amid van.
Kívánok neked elég üdvözlést, hogy felkészülj a végső búcsúra.” Ezekkel a sorokkal kívánunk mindenkinek mindenből: ELEGET! Eleget egészségből, elég
erőt álmaik, vágyaik beteljesüléséhez.
Reméljük, hogy 2021. valami új kezdetét is jelenti!
Liptai Anikó: Elsősorban azt kívánom,
hogy a családom tervezett céljai sikerrel
megvalósuljanak, véget érjen ez a pandémiás időszak, és újra
együtt túrázhasson az
egész család. Az egyik fiunk Angliában
él, és másfél év óta nem tudott hazajönni, nagyon szeretnénk már átölelni.
Ezenfelül minél több lehetőséget, hogy
folytathassam a fotózást, ebben szeretnék fejlődni, tanulni. Egészséget és erőt
a családomnak és mindannyiunknak.
Verebélyi Gábor: Szeretném, ha mindenki
egészséges lenne, és
vigyázna is rá: nemcsak egy átmeneti állapot lenne. A rendszeres mozgás, helyesebb táplálkozás
sokat segít ebben. Szeretném, ha megszűnne a bezárkózás, az egymástól való
távolmaradás, a családok újra családok
lennének, és a problémák leküzdése
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nem az elmenekülés, a szétválás, hanem a közösen együttműködő megoldás lenne. Hétről hétre több mint 120
gyermekkel dolgozom együtt. Nekik azt
kívánom, hogy alázattal álljanak ehhez a
labdarúgásnak nevezett sporthoz, ahogy
eddig is tették, és higgyenek az álmaikban, mert azok valóra válhatnak.
Turai Sándor, Turainé Marika: Mi elsősorban egészséget szeretnénk, a többit
majd adja az élet.
Dakó József: Vannak
személyes vágyaim
is persze, de ez most
másodlagos.
A közösséget érintő vágyaim pedig tulajdonképpen ugyanazok, mint amik tavaly
vagy tavalyelőtt voltak: az, hogy minden
magyar ember emberhez méltó életet
élhessen. Legyen mindenkinek biztos a
lakhatás, a megfelelő étkezés. Ha jövőre
megkérdeztek, remélem, mást, nagyobb
ívűt is kívánhatok. Az idei koronavírus
– eddig úgy tűnik – ettől csak messzebb
lökött bennünket.
Molnár Gábor, (IT
Pavilon): A mögöttünk lévő év, úgy gondolom, mindenkit
megviselt. Sokat dolgoztunk, próbáltunk
segíteni, ahol tudtunk, amennyire futotta az erőnkből. A
támogatóknak köszönhetőn több mint
30 családot sikerült a digitális oktatáshoz
szükséges eszközökhöz juttatni. Bármi is
volt, egy sikeres évet tudhatunk magunk
mögött, mert megmutatta, hogy ha kell,
össze tudunk fogni a településért, egymásért. Remélem, hamarosan túljutunk
ezen a krízishelyzeten, minden újra a
régi lesz, és az összefogás a „béke”- időkben is megmarad. Ezúton is szeretnék
mindenkinek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánni!
Sallai András, Sallainé Győri Csilla: Az
első és legfontosabb
kívánságunk, hogy
legyen vége ennek a
vírushelyzetnek, ami
mindannyiunk életét
felborította. Kívánunk a családunknak
és mindenkinek nagyon jó egészséget,

szeretetet, türelmet és békességet! Szívünk vágya, hogy újra felpezsdüljön a
néptáncélet Lakiteleken. Idén több mint
100 gyerek jelentkezett néptáncoktatásra. Soha nem voltunk még ennyien, ami
azt mutatja, hogy ki vagyunk éhezve a
közösségre, az együttlétre, a jókedvre.
Kívánjuk, hogy a közös tánc öröme minél hamarabb térjen vissza közénk! S
természetesen kívánunk mindenkinek
egy boldogabb új évet!
Mokosné Mariann:
Ha 20 évvel ezelőtt
kérdezik tőlem a vágyaimat, álmaimat,
egészen mást kívántam volna, mint most.
A legeslegfontosabb
számomra, hogy egészségesek legyünk.
Elsősorban a családom, de mindenki más is. Szeretném látni az unokáim
boldogulását. Remélem, a 2021-es év
nem tartogat olyan kihívásokat, mint a
2020-as. Menjen minden a rendes kerékvágásban, úgy, mint a járvány előtt
volt. Annál sokkal jobb is lehetne, de félek, az még sok-sok év múlva lehetséges.

Szeretném, ha embertársaim fokozottabban odafigyelnének egymásra, még
akkor is, ha egészen más politikai nézeteket vallanak. Mert én azt látom, hogy
egyre nagyobb a szakadék a másként
gondolkodók között. Az okokat lehetne
boncolgatni, de ez nem a feladatom. Jó
lenne, ha nem állna meg a falu fejlődése,
még ha most nehéz időknek nézünk is
elébe. Mindenkinek egy jobb évet kívánok, mint az idei, egészséget, sok- sok
örömöt és sikereket!
Harmatos Áronné
Julika:
Jókívánságaim tolmácsolásához Arany
János szavait hívom
segítségül:



„…Béke legyen a háznál
És a szívredőben…
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs
Ez új esztendőben!”
(Arany János)

Komoly támogatás kapott
a katolikus egyházközösség
A kormány – 1712/2020.(X.30.) számú
határozata alapján – állami támogatásban részesíti egyes egyházi ingatlanok
fejlesztését. A s zükséges felújításokat
és korszerűsítéseket tartalmazó, korábban benyújtott dokumentumok alapján
a lakiteleki római katolikus templom,
plébánia, közösségi ház és vendégház
felújítására 93 000 000 forint támogatást ítélt meg.
A templom és a plébánia állapota elavult és részben életveszélyes volt, ezért
a nemrégen befejezett felújítással megtörtént a villanyhálózat, a villámvédelem,
a vízvezetékek és a fűtés korszerűsítése,
valamint megoldottá vált a templom fűtése is. Probléma azonban még ezt követően is akadt bőven, melyeket ebből a
támogatásból fognak orvosolni.
Most a templom és a plébánia külső
hőszigetelése, festése valósulhat meg,
valamint a hozzá tartozó épületek (közösségi ház és vendégház) külső és belső
felújítása, az esővíz elvezetése és komplett térrendezés következik.

Gratulálunk a lakiteleki római katolikus egyházközösségnek a megítélt támogatáshoz! Reméljük, a megújuló templomunk és épületei nem csak az egyházi
dolgozók, a hívek és a hozzánk érkező
vendégek komfortérzetét növelik, de
Lakitelek is több és jobb lesz általa. P
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Nívós díj került Lakitelekre
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden évben ünnepi ülésén nyújtja
át a megye kitüntetéseit. E nívós elismerések azoknak a személyeknek,
közösségeknek adományozhatók, melyek kiemelkedően eredményes
teljesítményükkel szolgálták Bács-Kiskun érdekét és javát.
ban rejlő többszáz éves tudás és a hiedelemvilágunkban fellelhető értékrend
átörökítése. További feladatunk a személyiségfejlesztés, az ismeretbővítés, a
közösségépítés, az egészséges életmódra nevelés. Jelenleg 160 fővel dolgozom.
Hálásan köszönöm nevükben is az elismerést, hisz munkatársaimmal azt valljuk, hogy probléma nincs, csak feladat
van, amit napról napra meg kell oldani,
tisztességgel el kell végezni.

A legrangosabb kitüntetést, a Bács-Kiskun Megyéért Díjat, idén Lezsák Sándor
Istvánné kapta. Többek közt a díjhoz kötődő érzéseiről kérdeztük.
Milyen érzés, hogy munkásságát a megye
legrangosabb díjával ismerték el?
– Megtiszteltetés a kitüntető díj. Örömmel tölt el, hisz jó érzés, ha az ember
élvezi saját közösségének bizalmát és hivatásában is elismerik. Visszaigazolás,
hogy jó döntés volt 1991-ben férjemmel
létrehozni a felnőttképző intézményt, a
Lakiteleki Népfőiskola Alapítványt. Ahhoz, hogy nemzetünk és kultúránk fennmaradjon, szükség és igény van olyan
éltető közösségekre, melyeknek gyökerei a múltunkból, gazdag kultúránkból
táplálkoznak. Fontos a hagyományaink-

Mire a legbüszkébb az életében?
– A családomra és az épülő Hungarikum Ligetre. A férjem tanár, író, a
4. számú választókerület megbecsült
országgyűlési képviselője, példás családapa. Három felnőtt gyerekünk van,
decemberben születik a kilencedik unokánk. Összetartunk, mindenben számíthatunk egymásra.
Mi a legfőbb célja a jövőben?
– 2013-ban a kormány kiemelt kormányzati beruházássá nyilvánította a
Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány épületeinek felújítási, bővítési programját,
ennek egyik irányítója vagyok. A beruházás 2022 nyarán fejeződik be. E 30
milliárd forintos forrásnak köszönhetően felújítottuk a meglévő épületeinket
(szálloda, étterem, tanuszoda, konferencia terem, tantermek és az irodaház).
Mára elkészült a fedett lovarda, a 7 hektáros nemzetközi versenyek szervezésére is alkalmas footgolf pálya, a Kárpátmedencei borrégiók borainak helyet adó
Borok Katedrálisa, 5600 négyzetméteres

Köszönetet mondunk
Tóth Sándor Zoltánnak, aki a tavalyi naptárunk
és eddigi lapszámaink számos fotóját önzetlenül
és név nélkül a rendelkezésünkre bocsátotta!

üvegházunkban zöldségtermesztés folyik, mely ellátja konyhánkat. Zöldségfeldolgozónkban lekvárok, ivólevek,
savanyúságok, aszalványok készülnek.
Itt épült fel a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Központja, bővítettük
parkolóinkat. 2021. februárjára megnyit a nyitott és zárt fürdőnk és annak
gyógyászati részlege, mely gyógyvízzel
és kezelésekkel várja a gyógyulni vágyó
vendégeinket. Ugyanabban az évben
nyitjuk meg a Hungarikum Kiállító Házat, valamint a helytörténeti és tiltott
pálinkafőző eszközöket bemutató múzeumunkat. Három termálvizes kutunk
biztosítja a gyógyvizet, illetve az egész
intézmény épületeinek fűtését. 2022-re
felépül a 180 fő befogadására alkalmas
szálloda és egy 1000 főt befogadó rendezvényház. Így lesz teljes a 26 hektáron
felépülő Hungarikum Liget.
Minden felújított és újonnan épülő
rész az alapítvány önfenntartását szolgálja.
Jelenleg a népfőiskolai programok
szervezése, irányítása mellett ez a legfontosabb feladat. Dolgozunk a Kárpát-medencei hálózat kiépítésén. Ezen
kívül ki kell nevelni azt a vezetői csapatot, akik felelősséggel és önzetlen hittel
végzik a munkájukat, akiknek jó szívvel
adom majd át az irányítást.
Hogyan készül lelkiekben az ünnepekre ebben a mindannyiunknak nehéz időszakban?
– Az advent az elcsendesedés, az önmagunkba nézés, a várakozás időszaka.
Most igazán szükségünk van az Isteni
fohászra, az imára, egy félelem nélküli
új esztendőre. A karácsony az idén bizonyára csendesebb lesz a szokásosnál.
Eddig minden évben nálunk karácsonyozott a teljes család, hogy ez megadatik-e idén is, nem tudhatjuk.
Készülni mégis úgy fogok a szomszédunkban élő Anna lányomékkal, a négy
unokával, mint eddig. Feldíszítjük a lakást, az adventi koszorún meggyújtjuk a
gyertyákat, sütünk-főzünk szentestére.
Hazavárjuk Gabi lányomékat és reméljük, meglátogathatjuk Levente fiamékat,
ahol Botond unokánk mellett megölelhetjük, megdajkálhatjuk az újszülött Villőt.P
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Tőserdei tisztító túra
Civil kezdeményezésre „Szedd, hogy szebbé tedd” szemétgyűjtő akciónak adott otthont október 24-én délelőtt a Tőserdő és
a Holt-Tisza partja. A közös tisztító túrára
több mint ötven segítő szándékú ember
gyűlt össze, hogy közösen, egy ügyért, egy
célért dolgozva, tisztábbá, szebbé varázsolják "csodahelyünket".
Mert bizony az. Természetvédelmi
terület, amely állat- és növényvilágával,
elhelyezkedésével méltán híres a természetszeretők körében. Nekünk pedig,
itteni lakosoknak, óvni és védeni kell,
egyrészt mert nem mindegy, hogy az
idelátogató vendégeket milyen látvány
fogadja, másrészt mert Tőserdő nemcsak a miénk. Gyermekeink, unokáink,
dédunokáink is szeretnének majd sétálni, horgászni, túrázni ezen a vidéken.

Az önkéntesek 4-5 fős csapatokban
indultak el a Holt-Tisza belső partjain, a
külső széleken, az erdei tisztásokon és a
Kontyvirág tanösvényen. Egy megrakott
konténer tudna mesélni a benne rejlő
„kincsekről” – sok-sok év óta érintetlen
szemétkupacokat sikerült felszámolni.
Megtisztultak a túraösvények és a horgászhelyek, a hópelyhek érkezését egy
tiszta, hulladékmentes Tőserdő fogadja.
Mindenki önzetlenül áldozott a pihenő- és szabadidejéből néhány órát,
de a jó hangulat, a csapatmunka ereje
és az elért eredmény kárpótolt minden
résztvevőt. Igenis van összetartozás,
van közös út, lehet számítani egymásra,
csak meg kell találni a célt, ami összehoz
minket. Nekünk Tőserdő az otthonunk,
az örökségünk.

Civil sikerek
Négy lakiteleki civil szervezet is eredményesen pályázott a Magyar Falu
Program „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című
felhívásra. Gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy ezzel is erősítik Lakiteleket!
Szikra Horgászegyesület
– 2.540.000 Ft.

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a Tőzegbánya-tavak és a Felső-tározó horgászvizeinek rendben tartására, hogy
az ide látogató horgászok, fotósok vagy
kirándulók kulturált környezetben tölthessék el idejüket. Eddig minden munkát kézi erővel végeztek, ami így igen
nehéz és megterhelő feladat. A pályázaton elnyert összegből egy kistraktort
vásároltak, hogy a kézi munkálatok egy
részét gépi erővel tudják helyettesíteni.
Ez elősorban a fű- és gazvágás, későbbiekben az invazív növények irtásában,

utak karbantartásában fogják használni.
Ez egy alapgép, de szeretnék ezt majd
folyamatosan különféle eszközökkel bővíteni, hogy minél több munkafolyamatban segítségünkre lehessen.
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
– 2.000.000 Ft

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány az elmúlt
1-2 hónapban több pályázatot is nyert. A
Magyar Falu Programon elnyert 2 millió
Ft-ot a néptáncosok technikai eszközök
vásárlására használták fel: laptopot, erősítőt és vetítővásznat szereztek be.
Lakitelek Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
– 1.877.746 Ft

A támogatásból műszakimentéshez
használatos és szükséges eszközöket vásárolnak az egyesület vonuló-állománya
részére. Ezek a szakszerű és biztonságos
kárelhárító, műszaki mentőtevékenységhez nagyon fontosak.
Az alábbi eszközöket vásárlását tervezik:

A fáradt segítőket napközben pogácsával és teával kínálták, dél körül pedig
egy isteni ebéddel vendégelték meg. Az
önkormányzat boldogan állt az akció
mellé, biztosította a szükséges eszközöket, valamint az ételek és a hulladék
elszállításának költségét. Ezenfelül köszönet illeti meg Fehér István alpolgármestert, Vass Anikót, az FBH-NP Nonprofit Kft-t, a Dreampunk Original-t, a
kedves édességárus hölgyet, Gencsi Arnoldot és a Laki-konyha vezetőségét és
dolgozóit. 
Liptai Anikó
ɋɋ 2 db ajtófeszítő adapter
ɋɋ 2 db ajtófeszítő adapter hosszított
ɋɋ Weber Rescue OCTOPUS vezetőoldali légzsák-lefogató eszköz
ɋɋ Weber Rescue Glasmanagement
üvegvágó készlet
ɋɋ Milwaukee HD28 SX-502C akkumulátoros kardfűrész készlet
ɋɋ Weber Rescue Extrication fűrészlap
kardfűrészhez
ɋɋ Weber Rescue STAB-FIX stabilizációs eszköz rendszer
ɋɋ Weber Rescue RESCUELIGHT LED
28 V világító eszköz
Lakiteleki Nagycsaládosok
Egyesülete
– 721.400Ft

Az Egyesület a Magyar Falu Program
keretén belül megnyert pályázaton mobil tárolót fog vásárolni. Az egyesületnek már nagy szüksége volt egy olyan
tárolóra, amiben az évek során összegyűjtött tárgyi eszközök raktározása
történhet, és ahol adományokat is tudnak majd tárolni.
P
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Üzenet haza



„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.”
(Tamási Áron)

Mikor megkaptam a kedves megkeresést
e gondolatok megírására, néhány perc
alatt végigfutott előttem a szülőfalumhoz kapcsoló sok emlék, élmény, ami
meghatározó volt és a mai napig is az.
Lakitelekre gondolva a múlt és a jelen összefonódik. A jelen az, hogy én
még mindig HAZA járok a településre a
szüleimhez, barátaimhoz. Ha szóba kerül, máig büszkén mondom és érzem,
hogy lakiteleki vagyok, pedig már 30 éve
élek távol. Otthon járva sok az ismerős
arc, ami örömet okoz. Az elmúlt években a Dudorások citerazenekarba való
bekapcsolódásom, az együtt muzsikálás
megerősítette a baráti szálakat, ami életem fontos része, amolyan feltöltődés a
mindennapokhoz.
A faluban évtizedekkel ezelőtt is tartalmas, kulturális programokkal teli,
pezsgő élet volt. Visszatekintve tudom
igazán értékelni, milyen jó lehetőségeket kaptam anno. Sok pozitív inger ért,
ami formált, alakított. Ezt köszönöm az
IMPRESSZUM:
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ott élő, sok értékes embernek, akikkel a
család, az iskola, a közösségi programok
és a szabadidő eltöltése során kapcsolatom volt.
Az általános iskolás években, két,
máig is szeretett terület fogott meg, a
zene és a mozgás. A népdalok szeretete még kisiskolás koromban, furulya és
szolfézs tanulással, Magyar Sándorné
Ica néni irányításával kezdődött. Személye másért is nagyon fontos számomra,
hisz pedagógus hallgatóként szakvezetőm lett. Máig emlékszem arra a kiváló tanító nénire, aki megjelenésével,
egész lényével jó tündérként szolgálta
a gyermekeket, és maradandó példa lett
számomra a pedagógus pályán. A zene
szeretete később, ötödik osztálytól,
az iskolai énekkarban mélyült tovább.
Csingerné Klári néni volt az osztályfőnököm és egyben az énektanárom is.
Jó hangú lévén szinte természetes volt,
hogy citerás leszek. Akkoriban egymástól tanultuk meg a hangszerjáték alapjait. Szinte tudatában sem voltunk, hogy
milyen szerencsések vagyunk. A gyakorlás és a szorgalmas munka szó szerint a
világot nyitotta ki nekünk. A gyermekciterazenekar fellépései mellett, országhatáron túlra, magyarlakta területekre
is eljutottunk. A citerás emlékek sora
megszámlálhatatlan. „Kis kórus”- tagként sok családi rendezvényt tettünk
széppé.
A sportolás a tornaórákon és sport
szakkörön, a területi, megyei atlétika
versenyekre készülve került előtérbe.
Csapatban versenyeztünk, Csányiné
Irénke néni vezetésével. Együttműködést, szorgalmat, kitartást tanultunk,
ami máig is hasznos az élet minden teMegjelenik időszakonként
Kiadja: Lakitelek Önkormányzata
Felelős kiadó:
Madari Róbert polgármester
Szerkesztő: Várkonyi Éva
Olvasószerkesztő: Harmatos Áronné
A cikkek írói írásaikért
felelősséget vállalnak.

rületén. A mozgás szeretete nem múlik
el nyomtalanul. 10 évvel ezelőtt kezdtem el túrázni, s azóta ez a hobbim. Az
Alföld sík vidékei mellett Erdély kisebb
hegycsúcsait is sikerült bevenni egy barátokból álló túracsapat tagjaként.
A helyi csodálatos természeti környezet is nagy hatással volt rám. Minden évszakban más látványt nyújtott a
Holt-Tisza és a szép tőserdei sétautak.
A Tősfürdőben töltött nyarak szintén felejthetetlenek. Én még a külterületi iskolákba jártam, így emlékezetes a Rácz
iskola vadregényes udvara és a Harczos
iskola melletti bánya, mindkettő sok kalandos játék helyszíne volt.
Falusi gyerekként tanultam meg
a munka szeretetét, megbecsülését a
családi gyümölcsöskertben, a Rácz iskolánál az iskolai gyakorlókertben, a
szeptemberi szőlőszüretek és az iskolai
hulladékgyűjtések alkalmával.
Családi indíttatású, s számomra természetes volt a református és katolikus
szertartások gyakori látogatása. A lelki
közösség megtapasztalása, az ünnepi
szentmiséken való részvétel, a karácsonyi énekek szép emlékeket idéznek.
Ezek hangulatát igyekszem továbbadni
tanulóimnak.
Fontosnak tartottam, hogy gyerekeim megismerjék a gyökereiket, a helyeket, történeteket, személyeket, melyek
számomra kedvesek voltak. Így minden
nyáron együtt nyaraltunk a nagyszülőknél. Ma is gyakran látogatunk haza, hogy
részesei legyünk a családi programoknak, települési rendezvényeknek.
A második állomás életemben Imrehegy település, itt élek a családommal.
Két felnőtt lányom van, egyikük még
egyetemen tanul. Egy családias, négy
évfolyamos katolikus iskolában vagyok
pedagógus és intézményvezető.
Igyekszem a kapott talentumokat továbbadni az ifjúságnak.
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Legyen boldog a karácsony
A világjárvány teljességgel felborította, átrendezte és korlátok közé
szorította megszokott életünket, mely nem kevés stresszforrást jelent
mindannyiunk számára. Most néhány hasznos tanácsot csokorba
gyűjtöttünk, hogy a készülődés hetei és az év legszebb ünnepe a helyzethez
képest nyugodt, áldott és békés lehessen.
ɋɋ Ne hagyjuk, hogy elárasszanak bennünket a járvány-tematikájú hírek.
Kontrolláljuk azokat, és csak a leghitelesebb és legobjektívebb információt fogadjuk be. Ebben segíthet,
ha kijelölünk a napban egy-két olyan
időpontot, amikor ezzel foglalkozunk, a többi időszakban azonban
nem „fogyasztunk” híreket.
ɋɋ Ne csak ebben a témában hallgassunk híreket, mert az a bezártsággal
együtt fokozhatja a szorongást és a
depresszív tünetek kialakulását.
ɋɋ Csak azzal foglalkozzunk, amire van
ráhatásunk (pl. mi legyen az ünnepi
ebéd), amire nincsen, azt próbáljuk
elengedni (pl. meddig tart a járvány).
ɋɋ Verbális és nonverbális reakcióink
gyermekeinkre is komoly hatással
vannak, így abban, hogy ők hogyan
élik meg az ünnepeket, nagy a felelősségünk. Már csak értük is megéri
tudatosan a pozitív és előre tekintő
látásmódra törekedni. Beszélgessünk, játsszunk, nevessünk velük
sokat!
ɋɋ Most nagyon fontos, hogy teret adjunk a kényeztető, örömteli és pozitív élményeknek. Főzzünk egy jó
kávét magunknak, nyújtozzunk el a
kanapén, hallgassunk zenét, nézzük
meg nyugodtan a kedvenc sorozatunkat. A lényeg, hogy gyakoroljuk
az önkényeztetés, öngondoskodás
készségét. Örüljünk annak, aminek
örülni lehet.
ɋɋ A humor oldja a feszültséget, mentálisan gyógyító hatású. Szőjünk
humort a mindennapjainkba, nevessünk sokat! Az ismerőseinkkel való
kapcsolattartásba is belevihetünk egy
kis mosolyt.
ɋɋ A “szociális távolságtartás” nem azonos az “érzelmi távolságtartással”.
Azokkal, akikkel személyesen most
nem tudjuk, tartsuk telefonon vagy
online a kapcsolatot! Ezáltal jelentősen csökkenthetjük a másoktól való
tartós elszigeteltség negatív pszichés
következményeit.

ɋɋ Akik egyedül élnek, azokra fokozottan figyeljünk oda, karoljuk fel őket!
ɋɋ Beszéljünk másokkal az érzéseinkről: ezzel érzelmileg kapcsolódunk
egymáshoz, ami segíthet mindan�-

nyiunknak abban, hogy megéljük
egymás támogatását, ezáltal nagyobb biztonságban érezzük magunkat, és csökken az elszigeteltség
érzése.
ɋɋ A karácsony a segítségnyújtás, összefogás időszaka is. Ha rászorultakon
segítünk, adakozunk vagy részt veszünk közösségi kezdeményezésekben, saját lelkünknek is jót teszünk.
A vírus elleni küzdelemben mindannyian harcostársak vagyunk, ezért
tekintsünk egymásra bizalommal,
empátiával és türelemmel!
P

Új közúti jelzőtábla a faluban
Számos panasz és lakossági bejelentés érkezett hivatalunkba a rendkívül
forgalmas Széchenyi körúton, a Jutka
ABC környékén tapasztalt szabálytalan parkolások miatt. A hatóságoknál
tett intézkedéseink eredményeképpen
szeptember 21-én, hétfőn kikerült az

élelmiszerbolt bejáratával szemben, az
út túloldalára a megállni tilos tábla, így
azóta ott tilos a megállás. A biztonságos és szabályos közlekedés, valamint
a balesetek elkerülése érdekében - már
csak az óvoda közelsége miatt is - kérjük, tartsák be az új szabályozást!
P
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
ɋɋ Miklós Olivér,
édesanyja neve: Erki Andrea
ɋɋ Lovas Viktória,
édesanyja neve: Szabó Zsuzsanna
ɋɋ Vörös Kamilla,
édesanyja neve: Balázs Zsuzsanna
ɋɋ Habran Máté,
édesanyja neve: Angyal Éva
ɋɋ Ónodi Roxána Mirella, édesanyja
neve: Gödény Mária Renáta
ɋɋ Pillár Hanna Dorina, édesanyja
neve: Tánczos Dorina Éva
ɋɋ Stoflitz Belián,
édesanyja neve: Stoflitz Katinka
ɋɋ Kormányos Lilien,
édesanyja neve: Győri Regina
ɋɋ Papp Péter,
édesanyja neve: Nagy Csilla
ɋɋ Béres Szafi Heléna,
édesanyja neve: Salánki Adrienn
ɋɋ Füredi Balázs,
édesanyja neve: Madi Szandra
ɋɋ Szabó Hanna,
édesanyja neve: Halutkai Judit
ɋɋ Laskai Máté,
édesanyja neve: Fritz Mária
ɋɋ Tánczos Tamás,
édesanyja neve: Varga Nikolett
ɋɋ Halasi Bori,
édesanyja neve: Tigyi Julianna
ɋɋ Palotás-Nagy Emma Róza,
édesanyja neve: Nagy Zsuzsanna
ɋɋ Rácz Szinta,
édesanyja neve: Banok Erika
ɋɋ Boros Attila,
édesanyja neve: Csőke Zsuzsanna
ɋɋ Farkas Nimród István, édesanyja
neve: Krizsán Alexandra
ɋɋ Czank Bellaróza,
édesanyja neve: Varró Gabriella
ɋɋ Bodor Bálint Flórián, édesanyja
neve: Szeibert Alexandra
ɋɋ Hegedűs Réna,
édesanyja neve: Boros Rebeka
ɋɋ Ivicz Viktor,
édesanyja neve: Németh Martina
ɋɋ Bálint Emma,
édesanyja neve: Kovács Mónika
ɋɋ Fekete Kenéz Bercel,
édesanyja neve: Mák Bernadett
ɋɋ Dézsi Dorina Anna,
édesanyja neve: Cseri Anita

Házasságkötés:
ɋɋ Tóth Dániel Csaba
és Mészáros Renáta
ɋɋ Schefler György Gábor
és Babós Csengele
ɋɋ Mokos László
és Mikes Katalin
ɋɋ Szebeni Attila István
és Tóth Mónika
ɋɋ Jenovai Gábor
és Mihály Anett Beatrix
ɋɋ Hencz Lajos és Szuromi Andrea
ɋɋ Dr. Persóczki Máté Zoltán
és Madari Regina
ɋɋ Antal Imre Károly
és Mészáros Terézia
ɋɋ Tasi Csaba és Budai Zsuzsanna
ɋɋ Ország Attila és Dakó Hajnalka
ɋɋ Virág Attila és Nagy Mária
ɋɋ Dósa Dávid és Győrfi Zsuzsanna
ɋɋ Pap Zoltán és Kotvics Etelka
ɋɋ Zubor Bálint és Benei Anett
ɋɋ Tekes Csaba és Szabó Krisztina
ɋɋ Hegedűs Zoltán és Kiss Szilvia
ɋɋ Bolesza Péter és Szűcs Ida
ɋɋ Lakatos Szilveszter
és Galamb Emőke
ɋɋ Tóth Szilárd Tibor és Gut Rita
ɋɋ Fekete Viktor István
és Fábián Melinda
ɋɋ Farkas Csaba és Nagy Vivien
ɋɋ Soós Benjamin és Kovács Réka
Haláleset:
ɋɋ Tóth Ferencné Polyák Terézia
1949.
ɋɋ Kerekes Györgyné Nagy Anna 1933.
ɋɋ Szabó Istvánné Tóth Piroska 1929.
ɋɋ Fekete József 1937.
ɋɋ Kormos Istvánné Fábián Anna
1939.
ɋɋ Földvári Dezső Kálmánné
Farkas Borbála 1960.
ɋɋ Dézsi András 1985.
ɋɋ Stankoviczki Istvánné
Major Margit 1938.
ɋɋ Kiss Gáspár Zakariás 1941.
ɋɋ Hoffer István 1936.
ɋɋ Bolesza Péter 1952.
ɋɋ Hajagos Ferenc 1925.
ɋɋ Kapás Béláné Tercsi Erzébet 1932.
ɋɋ Tóth Mátyás 1977.

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
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

