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építsd föl újra s újra  
amit lerombol benned a  
nappalok háborúja  
   
ne hagyd kihunyni a tüzet  
a százszor szétrúgottat  
szítsd a parazsat nélküled  
föl újra nem loboghat
 (Kányádi Sándor)

Az advent hiány, várakozás…, a 
remény kiteljesedésének időszaka!
November 28‑án újra belépünk 
ADVENTbe.

Mindannyian szomjazzuk a jót. A fi‑
gyelmet, az elismerést, a szeretetet, az 
egészséget, a kényelmet, a békét, a nyu‑
godt építkezést, az együtt töltött idő 
örömét. Hogy a munkánknak legyen 
értelme. Hogy emberszámba vegyenek. 
Hogy összhangban legyünk a környeze‑
tünkkel. Hogy mosolyt csaljunk a gye‑
rekek arcára; szeretetteljes, élhető jövő‑
képet, célt adhassunk nekik. 

Hogy újra megszülessen a fény!
Mert – ahogy tapasztaljuk –, napja‑

inkból karácsonyig egyre nagyobb részt 
szakít ki a sötétség, néha elborít minket 
a kétség, a hiányérzet. Sok problémával, 

megoldatlan helyzettel, aggodalommal 
szembesülünk. Így van ez magánéle‑
tünkben, a faluközösség életében, sőt 
közös emberi sorsunkban is.

Mire támaszkodhatunk, miből merít‑
hetünk erőt ilyenkor? A válasz keresése 
közben biztató a sok adottság, tehet‑
ség és lehetőség, amivel rendelkezünk. 
„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, 
ami a miénk.” Ez a sokszor idézett gon‑
dolat újra és újra felidéződik, hiszen bol‑
dogságunk útja lehet. 

Merjük idén is egymás felé fordulni! 
Azért vagyunk mi itt Lakiteleken szeren‑
csések, és azért Otthonunk Lakitelek, 
mert nálunk sok‑sok működő közösség, 
lehetőség kínálkozik arra, hogy hasznos‑

nak érezzük magunkat, hogy a magunk 
módján hozzájáruljunk településünk 
épüléséhez, szépüléséhez. 

Kívánjuk, hogy a mindannyiunkban 
élő vágy, miszerint egy közösség tagjá‑
nak érezhessük magunkat, egyre jobban 
kiteljesedjen. Bontsuk le a magunk és 
egymás köré emelt falakat, és keressünk 
az eddigi évekhez hasonlóan újabb és 
újabb közösségépítő megnyilvánulási 
formákat. 

Közös céljaink megvalósítása érde‑
kében végzett munkánk során megol‑
dandó helyzetek sorával szembesülünk. 
Ez megterhelő lenne, ha településünk 
lakóinak életereje, belénk vetett bizal‑
ma és támogatása nem adna folyton 
megerősítést polgármesteri, képviselői 
szolgálatunkhoz. Öröm ehhez a közös‑
séghez tartozni.

Legyen mindenkinek felemelő és 
varázslatos a LAKITELEKI ADVENT 
2021‑ben is!!! Tisztelettel:

 Madari Róbert polgármester  
 és a képviselőtestület
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Advent a Petőfi Sándor Művelődési Házban
 „Advent a várakozás megszentelése. 
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, 
hogy „meg kell tanulni vágyakozni az‑
után, ami a miénk”. Gyermekkorunkban 
éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biz‑
tosan megjött. Télen: az első hóesésre. 
És várakozásunk ettől még semmivel 
sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkező‑
leg: nincs nagyobb kaland, mint haza‑
érkezni, hazatalálni – beteljesíteni és 
fölfedezni azt, ami a mienk. (...)

Az a gyerek, aki az első hóesésre 
vár, – jól várakozik, s már várakozása 
felér egy hosszú‑hosszú hóeséssel. Az, 
aki hazakészül, már készülődésében 
otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, 
ami az övé, szabad és mentes a birtok‑
lás minden görcsétől, kielégíthetetlen 
éhétől‑szomjától. Aki pedig jól várako‑
zik, az időből éppen azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: 
hetek, órák, percek kattogó szenvtelen 
vonulását. Aki valóban tud várni, abban 
megszületik az a mélységes türelem, 
amely szépségében és jelentésében sem‑
mivel se kevesebb annál, amire vár.” – 
Pilinszky János adventi gondolata

Adventi programjaink:

A vírus helyzetre való tekintettel  
a programok módosulhatnak!
November 27� szombat: Advent I� 

 ɋ Délelőtti foglalkozás a Művelődési 
Ház előtt: a nagy Adventi‑koszorú 

elkészítése közösen és a környék 
feldíszítése. 

 ɋ 17:00 A HIT gyertyáját meggyújtja 
Bagi Ferenc plébános

 ɋ Műsort adnak a betlehemnél a Nap‑
sugár csoportos óvodások  
Czinege Edit keramikus Betlehemét 
átvisszük a katolikus templomhoz 
mécsesekkel, énekelve. 

 ɋ A templomnál műsort ad az iskola 
3.b osztálya

December 4� szombat: Advent II�
 ɋ 14:00 Adventi Udvar az Eötvös Is‑

kolában 
 ɋ 17:00 A REMÉNY gyertyáját meg‑

gyújtja Kókai Géza tiszteletes
 ɋ Műsort adnak: a Katica csoportos 

óvodások és az iskola 3. a osztályos 
tanulói

December 5� vasárnap: 
 ɋ a Mikulás a falu utcáit járva látogat‑

ja meg a gyerekeket

December 11� szombat: Advent III�
 ɋ Reggeltől Jótékonysági Disznóvágás 

a Művelődési Ház előtt
 ɋ 9–11‑ig Manóműhely a könyvtárban 

– kézművesfoglalkozás
 ɋ 17:00 Az ÖRÖM gyertyáját meg‑

gyújtja Madari Róbert polgármester
 ɋ Műsort adnak: a helyi óvoda óvónői 

és az iskola 3. c osztályos tanulói
 ɋ 17:30 Örömkoncert

December 12� vasárnap: Luca-nap 
 ɋ 15:00 Gyertyamártás a CSAK cso‑

porttal, majd Csüllög Edina néprajzi 
előadása közben Luca‑búzaültetés 
és énektanulás

December 15� szerda: 
 ɋ Néptánc és Citera Karácsonyi Gála‑

műsor

December 18� szombat: Advent IV� 
 ɋ 9–11‑ig Manóműhely a könyvtárban 

– kézműves foglalkozás
 ɋ Műsort ad a Szikra Népdalkör
 ɋ 17:00 A SZERETET gyertyáját meg‑

gyújtja Lezsák Sándor, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke

 ɋ 17:30 Falukarácsony 

December 21� kedd:
 ɋ  A Fény születésének ünnepe  

A téli napfordulóról a legtöbb ősi 
kultúrában megemlékeztek, az év 
legrövidebb napja a fény születésé‑
nek és a reménynek az ünnepe volt. 
Helyszín: Tőserdő, Holt‑Tisza part

Advent hétvégéin szombatonként a 
művház előtti faházaknál forralt bort, 
forró teát és forró csokit kínálunk a ven‑
dégeinknek!

 Harmatos Zoltán 
 kulturális programszervező
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Őszi kézműves délelőtt
Őszi kézműves délelőttünkön, termés‑
mandalát készítettünk, Vass Anikó köz‑
reműködésével.

A mandalák létrehozása és gyűjtése 
egy meditatív gyakorlat, aminek célja a 
belső béke és bölcsesség helyreállítása.

Indiai zene hallgatása közben a man‑
dala készítése örömmel és nyugalommal 
töltött el kicsit és nagyot egyaránt. 

Majd a kertben ki‑ki megalkothatta a 
termésekből „mágikus körét”.

 Szabó Istvánné intézményvezető
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Őszi témahetek, projektek az óvodai csoportjainkban:
„Alma, alma, piros alma…” címmel két 
héten keresztül az almával foglalkoztak 
a Vackor csoportos gyermekek. Az óvo‑
dai tevékenységformákban mindenhol 
megjelent az alma. Megismerkedtek az 
alma külső jegyeivel, tulajdonságaival 
– megtapogatták, megszaglászták, ízlel‑
ték a gyümölcsöt –, mondókáztak, ver‑
seltek, énekeltek, almát nyomdáztak és 
festettek is. Halmazokat képeztek, me‑
lyeket megbecsültek és meg is számlál‑
tak. Zöld és piros síkidom almákból kü‑
lönböző szabályok szerint nagyon szép 
díszítősorok készültek. A gyümölcsök 
fogyasztásával erősödött a gyermekek 
immunrendszere. Köszönjük a szülők‑
nek a sok finom almát! A gyermekek 
nagy örömmel és lelkesedéssel készítet‑
ték el a rácsos‑almás süteményt. Boltba 
sétáltak, hogy megvegyék a recepthez 
valókat. Alapos kézmosás után, kis kö‑
tényekbe beöltözve ügyesen begyúrták, 
nyújtották, gömbölyítették, sodorták 
a finom linzertésztát, ezzel is erősítve 
az ujjacskáikat. Örökös Zöld Óvodához 
méltóan az almahéjat és csumákat a 
komposztálóba helyezték. Szívüket, lel‑
küket beleadták a közös munkába. 

Ha valaki netán nem szerette az al‑
mát, ezek után biztosan kedvet kapott 
hozzá!

A Bóbita csoportban „Itt van az ősz, 
itt van újra…” címet viselő témahét 
folyt. Az óvodások új és érdekes isme‑
retekre tehettek szert. Beszélgettek az 
őszi hónapokról, az időjárásról, a termé‑
szet változásairól és az őszi termésekről 
is. Verset tanultak a vén Dióbél bácsi‑
ról és még az almáról is énekeltek egy 
dalocskát. A hét zárásaként sült almák 
készültek, amibe a gyermekek ügyes kis 
keze által került bele a méz, fahéj és dió 
is. A finomság elkészítésében minden‑
ki segített, így nagyon jól esett az el‑
fogyasztása az adott napon. Köszönjük 
szépen a szülőknek a hozzávalókat, és a 
sok finom gyümölcsöt. 

Süssünk, süssünk valamit… cím‑
mel a Katica csoportban a gyermekek 
két hétig az ősz zöldségeivel, azok tulaj‑
donságaival, előfordulásaival, jótékony 
hatásaival foglalatoskodtak. Elsétáltak a 
közeli zöldségboltba, ahol megfigyelték 
az ott kapható zöldségeket. Természete‑
sen sok ismert volt a számukra, de volt, 
ami újdonság volt mindenki számára. 
Kívánságra került a gyermekek kosarába 
sárgarépa, paradicsom, uborka, paprika, 
zöldhagyma, retek és még sütőtök is. A 
következő napon ezekből a zöldségfélék‑
ből készült egy hatalmas tál finom zöld‑
ségsaláta, természetesen az ovisok aktív 
részvételével. Az immunrendszerüket 
erősítve igyekeztek minden zöldséget 
megkóstolni. Egész héten a zöldségek‑
ről énekeltek, mondókáztak, meséltek. 
Csoportosítottak és meg is számlálták 
azokat. A kézi munka tevékenység alatt 
mindenki elkészítette a saját Répa me‑
séjét, melyről aztán büszkén mesélt. A 
hét zárásaként, a sok ügyes ovis kéz elké‑
szítette a csoport saját répás‑almás süti‑
jét, melyet mindenki jóízűen fogyasztott 
el. Köszönjük a szülőknek a sütemény 
megsütéséhez valókat és a vitaminként 
is szolgáló gyümölcsöket, zöldségeket.

 Aszódiné Magyar Beáta
 intézményvezető

25 éve a pedagógus pályán – Aszódiné Magyar Beátát köszöntöttük
Egy jubileumra 
összegyűlni min‑
dig nagy öröm, 
különösen akkor, 
ha valaki azért 
kap dicséretet, 
mert hivatását 
két és fél évtized 
után is töretlen 
lendülettel, cso‑

dálatra méltó lelkesedéssel végzi! In‑
tézményvezetőnk ezt az elmúlt 25 évet 
a lakiteleki óvodás gyermekek között 
töltötte, óvodapedagógusként, gyógy‑
testnevelőként, tehetséggondozó – és 
mozgásfejlesztő szakemberként fárado‑
zott azon, hogy minden kisgyermek bol‑
dogan és tartalmasan élje meg az óvodai 
mindennapokat. Pályáját óvónőképző 
szakközépiskolában kezdte, ahonnan 
egyenes út vezetett a főiskolára. Nem 
sokkal diplomájának megszerzése után 

már új szakképesítést szerzett, szak‑
vizsgázott gyógytestnevelőként segíti a 
tartáshibákkal, egyéb mozgással kapcso‑
latos egészségügyi problémával küzdő 
gyermekeket. Szenvedélye a kiemelke‑
dő mozgásos adottságokkal rendelke‑
ző gyermekek támogatása is, így jött 
létre tehetséggondozó műhelye, amely 
a Törperős nevet viseli. Minden évben 
futóversenyeken, váltóversenyen, köz‑
ségi rendezvényeken mutatkozik be a 
gyerekekkel, melyekről már számtalan 
érmet is elhoztak az évek során. Munká‑
ját nemcsak kollégái ismerik el, hanem 
azok a főiskolai hallgatók, pályakezdő 
pedagógusok is, akiket mentorként 
örömmel támogatott. A szülőkkel való 
kiváló kapcsolata sokat számít azóta is, 
amióta intézményvezetőként áll óvo‑
dánk élén. Erre a szerepkörre évekig ké‑
szült, hiszen vezető helyettesi munkája 
során tudatosan tanulta mindazokat a 

feladatokat, melyeket egy intézmény‑
vezetőnek végeznie kell. Tudását azóta 
is fáradhatatlanul kamatoztatja, szak‑
vizsgázott óvodavezetőként nemcsak a 
gyakorlati, hanem az elméleti tudással is 
rendelkezik, amit munkaköre megkíván. 
Bea az élethosszig tartó tanulás folya‑
matában hisz, kollégáit is erre ösztönzi, 
de ő maga is keresi a képzési lehetősé‑
geket, az állandó szakmai megújulást, 
fejlődést kutatja. 

A nevelőtestület nevében kívánok 
neki jó egészséget, további sok sikert 
pályájához, hiszen számtalan feladat 
áll még előtte intézményvezetőként, 
mesterpedagógusként, óvodapedagó‑
gusként egyaránt, melyeket őt ismerve 
továbbra is kifogástalan maximalizmus‑
sal fog elvégezni!

 Erdősné Ladányi Boglárka
 intézményvezető-helyettes 
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2021. december 4-én, szombaton 14 órakor, immár tizenkettedik alkalommal nyit ki az  

E Ö T V Ö S  I S KO L A  
A D V E N T I  U D VA R A 

az iskolai alapítvány támogatására szervezett rendezvényre ötletes ajándéktárgyakkal,  
remek műsorral, főzőversennyel, süteménysütő versennyel,  

forralt borral, teával, zsíroskenyérrel, jókedvvel és sok-sok szeretettel

V Á R U N K  M I N D E N  É R D E K L Ő D Ő T !

A D V E N T I  U D V A R

A kecskeméti pályaválasztási  
kiállításon október 1-jén jártunk

Akadályversennyel  
emlékeztünk az aradi vértanúkra

A félegyházi MEZGÉ-ben a  
kolbásztöltést is kipróbálhattuk

Lakiteleki citerásaink, a Boróka zenekar a Kálmán 
Lajos népzenei találkozón Kecskeméten

Nyílt nap az iskolai  
SzínesKertben szeptember 24-én

Telik a konténer az  
októberi papírgyűjtésen

Hosszú szünet után folytatódott  
a lovaskultúra oktatás a Népfőiskolán

Megtelt a művelődési ház a  
Csík zenekar október 6-i koncertjén

Kisrendőreink  
új mellényt kaptak
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Önkormányzati támogatásban  
részesültek a civil szervezetek
Közösségi életünk az itt lakók aktivitására épül. Számos és 
sokféle civil szervezet, társaság működik, amely lehetővé te‑
szi, hogy az egyének a közös célok mentén hatékonyabban 
ki tudjanak bontakozni – legyen szó munkáról vagy szórako‑
zásról. Lakitelek Önkormányzata örömmel tett eleget köte‑
lességének, hogy a lehetőségekhez mérten támogassa ezen 
csoportokat. Elsőként a bejegyzett egyesületek között került 
kiosztásra 1,5 millió Ft, majd – megköszönve a visszajelzést – a 
nem bejegyzett szervezetek is 1,5 millió Ft támogatást vehet‑
nek át. Az igényelhető támogatás felső határa mindkét kategó‑
riában 300.000 Ft volt. Mindkét kategóriában az igények ösz‑
szege meghaladta a 1,5 millió forintot, a második körben már 
jelentősen. A megítélt hozzájárulások mértékét a benyújtott 
pályázatok alapján sok szempont figyelembevételével kellett 
meghozni. Valójában minden szervezet működése pótolhatat‑
lan, össze nem hasonlítható. Köszönet mindenki munkájáért, 
további örömteli és sikeres együttműködést kívánunk! 

I. kategória (bejegyzett szervezetek):
 ɋ Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek: 300 000 Ft
 ɋ Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 300 000 Ft
 ɋ CSAK Egyesület: 300 000 Ft

 ɋ Lakiteleki Tölgy  
Alapítvány: 150 000 Ft

 ɋ Magyar Vándor‑Ló Hagyományőrző Egyesület: 300 000 Ft
 ɋ Akiknek Fáj Trianon Egyesület: 150 000Ft

II. kategória (nem bejegyzett szervezetek):
 ɋ Mozgáskorlátozottak Bács‑Kiskun Megyei  

Egyesülete‑Lakiteleki Csoport: 60.000 Ft
 ɋ Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács‑Kiskun Megyei 

Egyesülete‑Lakiteleki kistérségben élő látássérültek: 
60.000 Ft

 ɋ Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola  
Szülői Szervezete: 300.000 Ft

 ɋ Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szü‑
lői Szervezete: 210.000 Ft

 ɋ Lakiteleki Ulti Baráti Kör: 50.000 Ft
 ɋ SzínesKert Szervezet: 220.000 Ft
 ɋ Lakiteleki Szikra  

Népdalkör: 150.000 Ft
 ɋ Lakiteleki Nők Klubja: 150.000 Ft
 ɋ Kézimunka Szakkör: 150.000 Ft
 ɋ Tisza Nyugdíjas Klub: 150.000 Ft

2021. november 1-től részleges  
látogatási tilalom került bevezetésre  
a Gondozási Központban
A COVID‑19 járvány negyedik hullámában emelkedő fertőzé‑
sek száma indokolta a korlátozások bevezetését. 

A NEMZETI NÉPEGÉSZSGÜGYI KÖZPONT 66340‑
2/2021/EÜIG Látogatási tilalom elrendelése szakosított el‑
látást nyújtó szociális intézményekben Határozata alapján 
a következő látogatási szabályok vannak jelenleg érvényben:

 ɋ A háromszor oltott ellátott indokolt esetben hagyhatja 
el az intézményt. 

 ɋ Látogatót csak háromszor oltott ellátott, háromszor ol‑
tottat fogadhat a járványügyi szabályoknak megfelelően. 
Természetesen a látogatónak az oltottság tényét az erre 
vonatkozó jogszabályok alapján igazolni kell.

 ɋ A lelki elszigeteltség megelőzése érdekében jó idő ese‑
tén, azaz ellátott, aki nincs háromszor oltva az udvaron 
tud látogatót fogadni a járványügyi szabályoknak meg‑
felelően.

 ɋ A lehetőségeinkhez mérten az ágyhoz kötött ellátot‑
tainknak is próbálunk látogatást biztosítani.

Tekintettel, hogy intézményünkben a közös együttélés sza‑
bályainak megfelelően közös légtérben tartózkodnak oltot‑
tak és oltatlanok is ezért fokozottan vigyáznunk kell bentla‑
kóink egészségére. 

A járvány további súlyosbodása esetén teljes látogatási ti‑
lalmat fogunk bevezetni, melyről a hozzátartozókat értesíte‑
ni fogjuk az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Természetesen 
a tavalyi évhez hasonlóan az ünnepre lehetőséget biztosítunk 
a látogatásra.

Kérünk mindenkit tartsa be a járványügyi szabályokat!
Az intézmény területén kötelező az orrot, szájat eltakaró 

maszk viselése és a kézfertőtlenítés!

 Gálné Csomós Mária  
 intézményvezető
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VÁRJUK ÖNÖKET  
FOGADÓÓRÁINKON! 

Polgármester, alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján  

15:00–17:00 óráig

Képviselők:  
minden hónap első szerdáján  

15:00–17:00 óráig

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, a Polgármesteri Hivatalban az  

alábbi napon tartok ügyfélfogadást. (A Hivatal felújítási 
munkálatainak ideje alatt pedig a Művelődési Házban.) 

Szerda: 9:00–11:00 óráig
Dr. Mácsik Tamás ügyvéd

06‑20/927‑4163

Fórumokon 
találkoztunk a 
lakossággal
Az ősz folyamán az üdülő‑
területen, a külterületen és 
a faluban élőkkel is találkoz‑
tunk fórumainkon.

Tájékoztattuk az érdeklő‑
dőket munkánkról, a faluban 
folyamatban lévő változá‑
sokról, fejlesztésekről. Ezek‑
re az alkalmakra meghívtuk 
az aktuálisan érintett szak‑
embereket, a szolgáltatók 
képviselőit, akik részletes 
tájékoztatást tudnak adni 
speciális kérdésekre is. Több 
probléma kapcsán tettek a je‑
lenlévők jelzéseket, amelye‑
ket többnyire helyben sike‑

rült tisztázni, illetve néhány 
esetben további intézkedése‑
ket kellett tennünk.

Köszönjük azoknak, akik 
megjelentek, akik személye‑
sen mondták el észrevéte‑
leiket segítve ezzel a közös 
munkát! Úgy tapasztaljuk, 
hogy a találkozás, beszélgetés 
az, ami valóban építő jelleg‑
gel lendíti előre a dolgainkat.

Továbbra is rendelkezésükre 
állunk fogadóóráinkon is!

 Madari Róbert  
 polgármester  
 és a képviselőtestület

Ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Laki‑
telek Önkormányzata ingyenes elekt‑
ronikai hulladékgyűjtést szervez az 
alábbi helyszínen és időpontokban: 

A RENDŐRSÉG UDVARÁBAN 
Kérjük, az udvart a Vak Bottyán utca 
felől szíveskedjenek megközelíteni, a 
Széchenyi krt. felöl az udvarba bejönni 
nem lehetséges!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az elekt-
ronikai hulladék csak és kizárólag az 
alábbi időpontokban helyezhető el, 
más időpontokban TILOS! 

2021. 12.10. 9:00–14:00 óráig
2021. 12.11. 9:00–14:00 óráig
2021. 12.13. 9:00–14:00 óráig

Elhelyezhető hulladékok fajtái:

elektronika hulladékok (pl. 
hűtő, fagyasztó, mosógép, 
porszívó, bojler, elektro‑
mos konyhai berendezések, 
számítógépek, nyomtatók, 
fénymásolók, telefon, rádió, 
video, elektromos kerti gé‑

pek, barkácsgépek, játékkonzolok, vi‑
lágítás armatúrák, új típusú TV, stb.).
A gyűjtésen orvostechnikai eszközöket, 
földfém kábel, ipari alu-kábel, radio-
aktív berendezések, fénycsövek, autó 

akkumulátor, napelem, robba-
nás veszélyes eszközök, képcsö-
ves berendezéseket (régi TV il-
letve régi monitor) nem tudunk 
átvenni!

 Közreműködésüket köszönjük!
 Lakitelek Önkormányzata
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Egy kérdés – több válasz
Karácsony előtt megmozdul az egész falu� Az ünnepi előkészületek motorjai a civil csoportok, szervezetek� Őket 
kérdeztük arról, hogyan élik meg az adventet egyesületen belül ill� a nagyobb faluközösségben�

Bölcsődei SZMK: 
Az SzMK évek óta részt vesz a bölcső‑
de karácsonyi időszakának bensőséges, 
ünnepi hangulatának megteremtésében. 
Legelsőként is a Mikulást várva a kis 
bölcsiseknek összeválogatjuk a miku‑
láscsomag finomságait, melyet csopor‑
tonként a Mikulás puttonyába rejtünk. 
Az adventi udvaron részt vesz a bölcső‑
de is, ahol illatos, finom süteményeket 
és szép kézműves tárgyakat árulhatunk, 
amelynek bevétele a bölcsődét támogat‑
ja. Anyagi támogatással segítjük a kará‑
csonyi játékok megvásárlását a csopor‑
tokban. Örömteli percek azok, amikor 
a bölcsődések ámulva – bámulva állnak 
meg a karácsonyfa előtt és izgulva bon‑
togatják ki a csoport új játékait. Emellett 
még egy kis szaloncukorral és gyümölcs‑
csel is támogatjuk a gyermekek ünnepi 
tízóraiját. 

 Hankovszky Krisztina  
 SZMK elnök

Óvodai SZMK 
Elsősorban az óvodások télköszöntő, 
ünnepváró programjaiba kapcsolódunk 
be a karácsonyi előkészületek idején. 
Főként az őszköszöntő szüreti bál be‑
vételéből tudjuk támogatni a mikulás‑
csomagok beszerzését a gyermekeknek. 
A szülőkkel állítjuk össze a csomagba 
valókat és adjuk át az óvodáknak. Már 
ekkor lázas előkészületek folynak a ka‑
rácsonyra hangolódásra is, mivel, ha le‑
hetőségünk van rá a Mikulás érkezése 
előtti napon kedves, gyermekeknek szó‑

ló zenés rendezvényt szervezünk együtt 
az intézménnyel. Ebből az alkalomból 
az óvodát kültéri égősorral díszítjük az 
ünnepi hangulatnak megfelelően.

„Luca‑napi táncházat” szervezünk 
az óvoda dolgozóival együtt, ahol az 
óvoda táncos gyermekei a Luca napi 
szokások felelevenítésével köszöntik 
a tornateremben összegyűlt családo‑
kat, vendégeket. Az óvodás táncosok 
után zenés program, táncház vár a részt 
vevő felnőttekre, gyermekekre, illetve a 
jó hangulatú táncház mellett Luca‑na‑
pi kézműveskedés is folyik a kézműves 
kuckóban az óvó nénik segítségével. 
Mindezt az óvodai SZMK támogatja.

Karácsonyra a játékok, a fenyőfák és a 
szaloncukor beszerzésének támogatásá‑
val járulunk hozzá az óvodai csoportok 
minél szebb, meghittebb, örömtelibb 
ünnepéhez, emellett a karácsonyi ün‑
nepségek előtti estén a szülők segítenek 
a fák díszítésében is, így együtt hango‑
lódunk.  

 Pesti Ferenc elnök

Az Iskolai SZMK tagjai ilyenkor az osz‑
tályokban fejtik ki aktivitásukat. Izga‑
tottan készül minden közösség, hogy 
meglepjék a gyerekeket a koruknak meg‑
felelő ajándékokkal, pl. Mikulásra, de a 
teremdíszítésbe is sokszor besegítenek 
a szülők. Nagy kihívás az Adventi Udvar, 
ahol szintén osztályszinten dolgoznak 
együtt. Ötletes ajándéktárgyakat vagy fi‑
nomságokat készítenek, amelyekkel év‑
ről évre lenyűgözik a nagy számú érdek‑
lődőt. A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány 
bevétele szépen szokott alakulni, igazán 
elmondhatom, hogy hatalmas nagylel‑
kűségről tesznek tanúságot ilyenkor 
az emberek. A „pedagógus karácsony” 
hagyománya Lakiteleken egy vacsora, 
melyen egy kis műsor, ünnepi gondo‑
latok megosztása segíti a karácsonyra 
hangolódást, a közös kikapcsolódást. 
Ilyenkor meghívják a nyugdíjas kollé‑
gákat is. Ezt a programot is támogatja 
a szülői szervezet. Reméljük, idén a ví‑
rushelyzet megengedi a hagyományos 
rendezvények megtartását, de biztosan 
mindenki megérti azt is, ha az egészsé‑

Kotvits Jánosné, Marika néni éltetésére
„Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életről szól,” 
 (Miniska Zsejke)

Októberben 90 éves lett Marika néni.
Ezen alkalomból látogatta meg őt Madari 

Róbert és Fehér István. A polgármester úr az 
ünnepeltnek átadta a Magyarország Kormá‑
nya által küldött emléklapot, amelyet min‑
den szépkorúnak ad tisztelete és hálája jeléül. 

Mellette az ünnepi virág és ajándék sem 
maradt el, amely Lakitelek Önkormány‑
zata nevében került átadásra. Az alpolgár‑
mester verssel köszöntötte azt a magyar 
és történelem szakos tanárt, aki több ge‑
nerációt nevelt tudásán, pedagógiáján és 
személyiségén keresztül. 

Mindig nagy élmény a közelében lenni!
 Isten éltesse Marika néni!
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günk érdekében esetleg le kell mondani 
róluk, mint az Erzsébet‑Katalin bálról. 

 Hajagos-Nagy Ágnes, SZMK elnök

A Tisza Nyugdíjas Klub tagjai az adven‑
ti időszakban is szívesen találkoznak. A 
hosszú téli estéket talán még jobban 
esik egymás társaságában tölteni: kéz‑
műveskedünk, kártyázunk, beszélge‑
tünk. Ha sikerül, szervezetten szeretünk 
kirándulni, felkeresni egy fürdőt stb. A 
csoport tagjai a művelődési ház melletti 
külső díszítést mindig magára vállalják: 
a bátrabbak még az emelődarura is fel‑
állnak. Ezen kívül aktívan részt veszünk 
az egyes rendezvényeken, felkérésre sü‑
tünk‑főzünk is pl. mézeskalácsot vagy 
palacsintát. A klubnak van egy belső ka‑
rácsonyi összejövetele is, ahol sütizünk, 
meghívjuk, megvendégeljük az iskolás 
gyerekeket, akik kis műsorral kedves‑
kednek nekünk.

 Tóth Józsefné elnök

CSAK csoport
Mindannyian más‑más területről érkez‑
tünk, ezért tevékenységeink kiegészítik 
egymást, ízlés világunk változatossága 
lendíti előre megmozdulásainkat.

Magánéletünkben különböző mély‑
ségben és megközelítésekkel éljük meg 
az adventet és a karácsonyt, de minden 
évben kerítünk rá alkalmat, hogy a ké‑
szülődésben és az ünneplésben is együtt 
legyünk.

Évek óta nagy örömmel veszünk 
részt az különböző falubeli ünnepi elő‑
készületekben.

Az idei évben viszonylag nagyobb 
szerepet vállaltunk: a Betlehemi jászol 
megalkotásával, valamint több, a ráhan‑
golódást segítő kézműves foglalkozás‑
sal.

 Lendvai Edit

Dudorások Citerazenekar 
A mi Dudorás közösségünk nem nagy 
létszámú, azonban hosszú múltra te‑
kint vissza. Egészen az általános iskolás 
korunkig, ez átlagban 40 év. Ennyi idő 
alatt az együttlétünk baráti alapokon 
nyugszik. 

Nagyon sok helyi rendezvényen ve‑
szünk részt, köztük az adventi és ka‑
rácsonyi időszakban. Most is kaptunk 
meghívást, nagyon szívesen megyünk! 
Így az adventi időszakot végig próbáljuk, 
énekeljük, örömzenéljük. Kiváltságnak 
éljük meg, hogy a helyi közösség életé‑
be ünnepi hangulatot csempészhetünk. 

Szép ünnepet kívánunk, Mindenki‑
nek! 

 Kovácsné Százdi Ildikó

A Lakitelek 2021 csoport lelkes segí‑
tői – mint minden évben – most is igen 
aktívnak mutatkoznak karácsony köze‑
ledtével. Készítünk élő adventi kalendá‑
riumot. Tehát lesz ablakkeresés, és ren‑
geteg szép élmény ajándékot sorsolunk 
ki a nyertesek között. Kaptunk Dömösi 
Dóritól 3 alkalom ingyen zumba órát, 
Somodi Bíró Ildikótól pedikűr szolgál‑
tatás ajándékot, a Lakiteleki Torna Egy‑
lettől 1 focibérlet 1 egész évadra, a Nim‑
ród Footgolf Egyesülettől 2x 1 főre szóló 
Footgolf jegyet, A lakiteleki Népfőiskola 
Alapítványtól 1 db 2 fős belépőt és masz‑
szást a Gyarmati Ferenc Sportuszodába, 
2db gyermek csomagot, A Terike Kony‑
hájától 1db tizezer forint értékű sültes‑
tálat, Rozika konyhája is meglep minket 
egy kis ajándékkal. Papp Melcsitől 3x30 
perc masszázst kapunk. Tehát se szeri 
se száma nem lesz a szép ajándékoknak, 
amit meg is érdemelnek a szorgalmas 
ablak keresőink. Újfent buzdítjuk Laki‑
telek minden lakosát a kapukat díszítő 
szebbnél szebb adventi koszorúk kira‑
kására, csodálatos a mi kis falunk kará‑
csonyi díszbe öltöztetve.. 

Végül de legelső sorban Lakitelek 
kedves és jóságos karácsonyi angyalai, 
akik már több mint 50 en vannak idén 
is, gyűjtenek és megajándékozzák az 
arra rászoruló gyerekeket és időseket. 
Tavaly több, mint 100 gyermeket sike‑
rült megajándékoznunk, reméljük, ilyen 
aktív lesz az idei karácsonyunk is. Várunk 
további segítőket és adományozókat is. 
Köszönjük az eddigi és a további támoga‑
tásokat, mert szerencsére elmondhatjuk, 
sok lelkes emberke van kicsi falunkban.

 Nagy Zsuzsanna 

A Lakiteleki Ulti Baráti Kör tagjai az 
idei adventi időszakot családi körben 
fogja tölteni. Sajnos tavaly ebben az 
időszakban veszítettük el két meghatá‑
rozó barátunkat a pandémia miatt, és 
ez kissé beárnyékolja az adventet. Idén 
nem szervezünk „Mikulás Ulti Kupát”, 
kerüljük az együttlétet, vigyázunk egy‑
másra és családjainkra ezért az ez évi 
ultibajnokság hátralevő fordulóit az on‑
line térben fogjuk játszani. Idén a már 
hagyományos „Adventi Udvari” forralt 
borozást is kihagyjuk.  Mindenkinek ál‑
dott békés egészségben eltöltött ünne‑
pet kívánunk!

 Nagy József

Muraközy János Honvéd Hagyomány-
őrző és Lövész Egylet
Mi általában a karácsonyi ünnepkörhöz 
tartozó népszokásokat elevenítjük föl, 
beszéljük meg az Egyletben. Kb. 8‑9 éve 
betlehemezni is szoktunk azoknál a csa‑
ládoknál vagy egyéb intézményekben, 
ahová hívnak bennünket. A Falukarácso‑
nyon is több népszokást bemutattunk 
már több‑kevesebb sikerrel.

 Tisztelettel: Heinrich Gábor elnök
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Nőegylet
Az idei ráhangolódást egy gödöllői ki‑
rándulással kezdtük. A kastély mellett 
meglátogattuk a Karácsonyházat. Na‑
gyon sok élménnyel és ötlettel tértünk 
haza. Aki akarta kiegészíthette a kará‑
csonyi dekorációs készletét. Évek óta 
kivesszük a részüket az adventi előké‑
születekben. A mi feladatunk a Műve‑
lődési ház előtti bejáró feldíszítése. A 
kézimunka szakkörrel közösen díszeket 
készítünk: segítjük a falu karácsonyfáját 
is feldíszíteni. Évvégi zárásként ünnepi 
összejövetelt tervezünk egy kis uzson‑
nával, beszélgetéssel. Legutóbb sütisütő 
versenyt rendeztünk nagy sikerrel. Kós‑
tolót is vittünk azoknak, akik nem tud‑
tak eljönni.

 Verzár Csabáné Marika

Lakiteleki gyermek-  
és ifi néptáncosok
Az adventi készülődés a legkisebb nép‑
táncostól a legnagyobbakig a karácsonyi 
gálaműsorunkra való felkészülés lázá‑
ban telik. Decemberben a szülőknek és 
minden érdeklődőnek karácsonyi gála‑
műsorral kedveskedünk a citerás gye‑
rekekkel együtt a Művelődési Ház szín‑
padán. A falukarácsonyon is fellépünk a 
műsorunk egy részletével. 

Az Ifjúsági Néptánccsoport tagjai kö‑
zött szoros baráti kötelékek alakultak 
ki a hosszú évek során. Saját készítésű 
ajándékkal lepjük meg egymást egy kö‑
zös vacsora mellett.

Kívánunk mindenkinek szeretettel‑
jes adventi készülődést!

 Sallai András és  
 Sallainé Győri Csilla  
 csoportvezetők

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fel‑
adata karácsony előtt is a lakosság 
szolgálata, a segítségnyújtás. A téli idő‑
szakban több riasztást kapunk a téli út‑
viszonyok miatt kialakuló balesetekhez. 
Elkezdődik a fűtési szezon, emiatt a la‑
kástüzeknek is nagyobb a veszélye. Egy‑
re gazdagabban dekorálják az emberek 
fényfűzérekkel a házaikat. Ez veszélye‑
ket is rejt. Figyeljünk arra is, hogy soha 
ne hagyjunk égő gyertyát őrizetlenül!

Nekünk az ünneplés januárra csú‑
szik: a Lakiteleki Tűzoltó Zenekar Új‑
évi koncertje után össze szoktunk jönni 
egy vacsorára.

A Lakiteleki Tűzoltó Zenekar egyéb‑
ként már most lázasan készül a koncert‑
re, de részt vesz az iskola Adventi Ud‑
var rendezvényén, az Örömkoncerten, 
a Falukarácsonyon is. Az Újévi Koncert 
pedig bejáratott, népszerű eseményünk.

A Polgárőr Egyesület tagjai a hosszú, 
hideg és sötét téli estéken még fokozot‑
tabb figyelemmel róják a falu útjait, fi‑
gyelnek az itt élők biztonságára. Minden 
falubelinek egészségben, biztonságban, 
békében megélt ünnepeket kívánunk!

 Madari Andor

A Lakiteleki Szikra Népdalkör számá‑
ra a karácsonyi készülődés több szem‑
pontból is munkával teli időszak. Részt 
szoktunk venni az Adventi gyertyagyúj‑
táson, a falu karácsonyon és énekelni 
szoktunk a római katolikus templom‑
ban Lakiteleken. Ilyenkor előkerülnek 
a régi és újabb adventi és karácsonyi 
dalok. Kiválasztjuk a dalokat és hetente 
egy alkalommal intenzív próbák követ‑
keznek. Ez mellett minden dalostársunk 
is készül családjával a karácsony meg‑
ünneplésére. Többen vannak köztünk, 
akik más civilszerzet, klub, szakkör tagja 

egyidejűleg. Itt is megszaporodik ebben 
az időszakban a tennivalók. A népdal‑
körön belül nem szoktuk a karácsonyt 
megünnepelni. Inkább már november‑
től a dalok gyakorlásával kerülünk kará‑
csonyi hangulatba. 

 Rőfiné Törteli Ágnes karnagy

Az Akiknek Fáj Trianon Egyesület 
idén a vírushelyzetre való tekintettel 
nem tervez külön rendezvényt tartani 
advent és karácsony idején. Természete‑
sen képviselőnk részt vesz a falusi prog‑
ramokon, ha megrendezésre kerülnek.

Az ünnepek előtt össze szoktunk 
ülni és apró ajándékokkal kedveskedünk 
egymásnak. Ilyenkor szoktunk végig‑
tekinteni az elmúlt évben megvalósult 
programokon, és igyekszünk minden 
pozitívumot megragadni, illetve levon‑
ni a tanulságokat. A falu rendezvényein 
képviseltetjük magunkat. Ha anyagi le‑
hetőségeink megengedik, akkor tábort, 
konferenciát szervezünk a faluban, 
amelyekre a Kárpát‑medence minden 
részéről érkeznek vendégeink. Ezzel 
mind Egyesületünk, mind településünk 
hírnevét, ismertségét növeljük. 

 Boros Józsefné Edit
 elnök

A  L a k i t e l e k i 
Traktoros Egye-
s ü l e t  ( L A K I 
TRAKI) célja a 
helyi gazdálkodó 
családokat össze‑

fogni. Az egyesület az év folyamán a 
programokban, az ünnepi készülődés‑
ben, társadalmi, települési szempontból 
jelentős eseményeken is egy családként 
vesz részt. Összetartozásukat nem csak 
a hivatalos megjelenés során képviselik 
a tagok, de a civil életben is barátokként, 
baráti társaságként, összetartozókként 
élik a mindennapjaikat. Mert minden‑
ki tartozni szeretne valahová. Az idei 
adventi készülődés során az egyesület 
kívánja, hogy a település minden lakosa 
élje meg ezt az összetartozást családjá‑
val, barátaival, ismerőseivel és a közös‑
séggel! Hedrich István elnök 
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GAZDIT KERESÜNK!

Üzenet haza!
Földet ér a repülő, csomag fel, kocsiba 
be... M5‑ös, 44‑es, jön a kanyar... „Jah, 
hogy ez most már körforgalom.” Tábla: 
„Üdvözöljük Lakiteleken”. Iskola balra... 
„Hú anya, emlékszel amikor egyszer té‑
len itt estem el biciklivel, és az a bácsi 
segített?” Jobbra bolt, balra az orvos, 
nincs már meg a fagyizó, önkormányzat 
balra, jobbra fordulunk, Berci a kapuban 

vár... Itthon vagyok.
16 hónap, 3 hét és 2 nap telt el az utolsó találkozás óta, de 

az eltelt idő nem számít, minden egyes alkalommal, amikor 
befordulunk a „faluba”, ugyanaz a meleg érzés tölt el. Valami 
ismerős, valami megszokott. Egy világban, ahol minden vál‑
tozik, a család és a szülőfalu egyfajta bázissá válik. 13 éve nem 
élek már itt, és 6 éve Magyarországon sem, de még mindig 
hazajövök ide. 

Végigsétálva az utcákon rám köszönnek ismerősök: „De jó, 
hogy itthon vagytok, anyáék biztosan örülnek. Hogy vagytok? 
Merre vagy most?”

Merre is vagyok?
Az első pár évben Kecskeméten, Székesfehérváron, majd 

Budapesten. Ezután elhagyva az országot hol Amerikában, 
majd Liverpoolban, jelenleg pedig Londonban. Habár messzi‑
re kerültem, még mindig szívesen mesélek a külföldi barátok‑
nak a gyerekkoromról és a helyről, ahol felnőttem. A legszebb 

emlékek természetesen a családhoz fűződnek. A sok kirán‑
dulás, gomba keresés, horgászatok, a szánkózás a tőserdei 
dombon, a gumicsizma elveszítése a tőzegbánya sarában és a 
közös születésnapok, karácsonyok, amikor mindannyian ott 
vagyunk együtt az asztal körül. Ezek azok a pillanatok, amik 
a mai napig mosolyt csalnak az arcomra, bármikor beszélek 
róluk vagy rájuk gondolok. 

Van valami megnyugtató abban, hogy bármikor hazalátoga‑
tok, mindig valami ismerős érzés fogad. Mindenki továbbra is 
köszön az utcán, a boltban ugyanott vannak az élelmiszerek, 
reggel hallani a sok sétáló gyereket, és persze néhány régi 
osztálytársat is felfedezek, akik most már szülőként kísérik 
az iskolásokat. A Tőserdőben sétálni ugyanolyan megnyugtató 
és az uszoda is – ahol háromévesen úszni tanultam – megvan 
még. Ugyanakkor látni a változásokat is, amit az elmúlt évek 
hoztak. Kerékpárút, körforgalom, játszóterek, rendezvények...

Látszik a fejlődés, érezni, hogy újra otthonként tekintenek 
a településre a lakók, és hajlandók ezért dolgozni, tenni. Újra 
érezni a közösséget, ami manapság igazi kincs. 

Ahogy közelednek az ünnepek, elkezdem a visszaszám‑
lálást és várom, hogy otthon legyek újra, a kandalló előtt a 
családtagokkal körülvéve, mama pogácsájával az asztalon, az 
ajándékokkal a fa alatt, és együtt örüljünk annak, hogy bár‑
merre is sodor bennünket az élet, mindig hazatalálunk Laki‑
telekre. 

 Ádám Éva

Ha szeretné megismerni, esetleg támogatni a fenti kutyákat,  
vagy keresztszülőséget vállalna, kérjük hívja a 0620 617 2670-es számot!

Kérjük, támogassa a Laki Mancs Egyesületet a következő bankszámlaszámra utalva: 

50460605-10002254 • IBAN: HU82 5046 0605 1000 2254 0000 0000 • BIC: TAKBHUHB
PayPal: lakimancs2020@gmail�com

MaciLoboRolóCsilla-Luna
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Polgármesteri Hivatal: 06-76/449-011
Közösségi Tér: 06-70/931-7886
Könyvtár: 06-76/448-957
Pulai Gyűjtemény: 06-76/448-957
Takarékbank: 06-76/449-135
Posta: 06-76/548-063
Általános Iskola: 06-76/449-077
Óvoda (Kiss J. u.): 06-70/934-4404
Óvoda (Széchenyi krt.):  06-70/934-4405
Bölcsőde: 06-70/450-8375
Gondozási Központ: 06-76/449-071
Orvosi Ügyelet: 06-76/441-435, 
 06-20/915-7063
I. sz. Orvosi rendelő 
Dr. Rácz Péter:   06-76/449-152
II. sz. Orvosi rendelő 06-76/449-152; 
Dr. Laza Erika Gyöngyike: 06-30/240-8558
Gyermekorvosi rendelő 
Dr. Sajósi Iván: 06-20/614-3660
Fogorvosi rendelő 
Dr. Németh Norbert: 06-76/449-279
Védőnők: 06-76/449-039
Család- és Gyermekjóléti 06-76/449-034, 
Szolgálat: 06-70/198-7420
Gyógyszertár: 06-76/449-075
Laboratorium: 06-20/519-5789, 
 06-20/934-0211
Állatorvos, Dr. Pesír Zoltán: 06-20/361-9330
Rendőrség / Tiszakécskei Járőrszolgálat: 06-20/539-6610
Körzeti Megbízott / Ledniczky Tibor: 06-20/539-5898
Polgárőrség / Madari Andor elnök: 06-30/412-5417
Tűzoltó parancsnok /Müller Ferenc: 06-70/978-9265
Laki-Konyha Kft. 06-76/449-001
Tőserdő Turisztikai Kft.: 06-70/337-6656
Katolikus egyház: 06-76/449-074
Református egyház: 06-76/449-169
Bácsvíz Zrt.: 06-76/441-382
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.: 06-62/565-600
Gázszolgáltató: 06-40/824-825
Szennyvízszállítás: 06-70/638-8347
Hulladékszállítás-FBH NP Kft.: 06-79/524-821
Volánbusz-menetrendi információ: 06-1/382-0888
MÁV-ügyfélszolgálat: 06-1/349-4949
Falugazda(Ádám Richárd): 06 70/450 33 34
Temetkezési ügyintézés 06 76/ 449 044, 
(Himalája Blue Kft.) 06 20/ 957 10 60

Anyakönyvi hírek
Születtek: 

 ɋ Varga-Gácsi Lia, édesanyja neve: Budai Kitti

 ɋ Lovas Hanna, édesanyja neve: Vincze Mariann

 ɋ Gál Réka, édesanyja neve: Tasi Lilla

 ɋ Magyar Alex, édesanyja neve: Vörös Adrienn

 ɋ Martók Noel Olivér, édesanyja neve: Domokos Nikolett

 ɋ Oravecz Bíborka, édesanyja neve: Csonka Barbara

 ɋ Váradi Milán, édesanyja neve: Kardos Rita

 ɋ Bodor Kristóf, édesanyja neve: Bodor Edina

 ɋ Antal Nolen, édesanyja neve: Varga Krisztina

 ɋ Turkevei-Nagy Gréti, édesanyja neve: Kabók Edina

Házasságkötés: 

 ɋ Gulyás Máté és Németh Krisztina

 ɋ Turkevei-Nagy Zoltán és Kabók Edina

 ɋ Hegyi Csaba és Piszmán Tímea

 ɋ Gyovai Mihály és Gulyás Eszter Katica

 ɋ Sinkó István és Palencsár Mariann Emese

 ɋ Parall Gusztáv Rudolf és Puporka Szilvia

 ɋ Blanár Levente és Radics Bianka

Haláleset:

 ɋ Lovas Attila (1952)

 ɋ Mester Jánosné Kökény Krisztina Erzsébet (1933)

 ɋ Vári Istvánné Kökény Judit Mária (1937)

 ɋ Kotvics István (1951)

 ɋ Kobela Lászlóné Mata Ilona (1940)

 ɋ Gál József (1941)

 ɋ Szarka Lajosné Lipóczki Franciska (1928)

 ɋ Parádi Benedekné Kiss Anna (1930)

 ɋ Kormos Tatiana (1949)
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