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BEKöszöNTő
A tél végéhez közeledünk, napról 

napra lehet érzékelni a tavasz köze-
ledtét. A természet szépen lassan a 
pihenési szakaszból ébredezik, egyre 
láthatóbb a változás, a megújulás.

Így van ez a lakiteleki Önkor-
mányzat munkájában, életében is. 
Ha bár a pihenés itt nem volt és nem 
jellemző, mégis az őszi, téli hónapok 
munkája már nyilvánvaló. Sokat dol-
goztunk azon, hogy egy jól működő 
hivatal és önkormányzat végezhesse a 
munkát 2020 elejétől. Az október 13-i 
választás után többen úgy gondolták, 
nem itt képzelik el a jövőjüket. A dön-
tésüket tiszteletben tartva, azt figye-
lembe véve nekünk ugyan úgy vinni 
kellett tovább a munkát, azokat, akik 
úgy gondolták továbbra is maradnak, 
és együtt dolgoznak velünk megerő-
sítettük abban, számítunk rájuk, az 
együttműködésükre, támogatjuk a 
munkájukat. A hiányt azonban pótol-
ni kellett, amely nem kis feladat, meg 
kellett találni azokat az embereket, 
akik szakmailag és emberileg is hoz-
zák azt az elvárást, amely a jelenlegi 
önkormányzati működésbe beleillik. 
Még nagyobb feladat és felelősség az, 
hogy az új munkatársak felé ne csak 
elvárásaink legyenek, hanem tegyünk 
meg mindent, a lehető legjobban tud-
janak beilleszkedni. 
a mostani írás célja:

– mutassa be az új kollégákat, név 
szerint,

– mutassa be a hivatalon belül az 
egyes munkaterületek létjogosultsá-
gát, milyen tevékenységei vannak, és 
kik azok, akik ezen a munkaterületen 
dolgoznak. Ezzel egy sorozatot indí-
tunk, tehát több újságon keresztül át-
ívelő ismertetés lesz.  

a lakiteleki önkormányzat új 
dolgozói:
– dr. Szikszai Emőke – jegyző – 2020. 
február,
– Hajagos Pál – Vagyongazdálkodási 
és beruházási csoport vezető – 2020. 
február,
– Harmatos Zoltán – rendszergazda, 
informatikus – 2020. január
Szabóné Nedelen Csilla – polgármes-

teri és jegyzői asszisztens – 2019. de-
cember.
– Varga Ernőné – Iktatási és irattári 
ügyintéző – 2019. február
Pajer Mónika – Vagyongazdálko-
dási és beruházási csoport, szakértő 
– 2019. január,
– Szabó János -Vagyongazdálkodási 
és beruházási csoport, fiatal szakértő 
– 2019. december,

Sok szeretettel fogadtuk őket és 
kívánjuk, legyenek sikeresek a mun-
kájuk során, amellyel növelik szak-
maiságuk és összességében az önkor-
mányzat munkájának minőségét!

Fehér István alpolgármester

Otthonunk Lakitelek



2020. február 1-től ismét dr. Szik-
szai Emőke Lakitelek jegyzője. Fogad-
ják szeretettel őt és beköszönő gondo-
latait!

Vass Anikó
 
1. Szeretettel köszöntünk ismét La-

kiteleken!
Köszönöm szépen. Kérlek engedd 

meg, hogy megragadjam az alkalmat, 
és az írott sajtó útján én is köszönt-
hessem az Olvasókat, a település va-
lamennyi lakosát. Igen, hazatértem. A 
választásokat követően Madari Róbert 
polgármester úr megkeresett: elvállal-
nám-e a településen a jegyzői munkát. 
Megtisztelő volt felkérése. Gondolko-
dóba estem, majd igent mondtam. Hoz-
záteszem, döntésem meghozatala so-
rán elsősorban a szívemre hallgattam. 
Szeretem Lakiteleket, az embereket, a 
tájat, a környezetet.

2. Beszélnél a polgármesteri hiva-
talról, annak jövőbeni munkájáról?

A hivatal elsődleges feladata a ha-
tályos jogszabályi rendelkezések meg-
tartásával a ránk ruházott hatáskörök, 
feladatok végrehajtása (közigazgatás, 
adóügyek, intézmények gazdálkodása, 
stb….), továbbá a képviselő-testület 
munkájának segítése. Így részt szüksé-
ges vállalunk a pályázatok benyújtásá-
ban, az elnyert pályázatok megvalósí-
tásában, a koordinálásban, majd pedig 
azok fenntartásában. Ebben valóban a 
hivatal komoly, hozzáadott értéket kép-
visel.

Hallottam, hatalmas az elvárás. 
Azonban tudni kell, bár az önkormány-

zat, az intézmények és a hivatal folya-
matosan teszi a dolgát, de a látványos 
eredmények nem egyik pillanatról a 
másikra valósulnak meg. Először egy 
hosszú előkészítő szakasz zajlik. A 
képviselő-testület az elképzelésekről 
döntéseket hoz, majd azokról - az Eu-
rópai Unió és a hatályos magyar jog-
szabályok megtartásával - terveket ké-
szíttet, engedélyeztet, közbeszerzési, 
beszerzési eljárásokat folytat, és csak 
mindezek után következik a várva várt 
kivitelezés. Ez a hivatal részéről is kb. 
3-4 évnyi kitartó, következetes, össze-
hangolt csapatmunkát jelent.

3. Milyen változásokat hoztak szá-
modra az elmúlt évek?

Mikszáth egyik regényalakja azt a 
bölcs elvet vallja, hogy vannak változá-
sok, helyzetek, amelyekkel nem tudunk 
mit tenni, és vannak, amelyekkel igen. 
Az előbbiekkel egyszerűen ésszerűtlen 
foglalkoznunk, mert semmi célja sincs 
a velük való bajlódásnak, az utóbbiak-
kal viszont akad dolgunk bőven. DE! 
Egyik miatt se búslakodjunk! 

Például: örültem, mert volt mun-
kám, mely révén sokat tapasztaltam. 
Először a Kiskunmajsai Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjeként tevékenykedtem, 
majd pedig a 2017. január 1. napján 
újonnan megalakult Kecskeméti Tan-
kerületi Központ jogi osztályát vezet-
tem. 

Jelen pillanatból visszatekintve 
nem gondoltam volna, hogy 5 év men-
nyi mindent átalakít életünkben, ön-
magunkban, testünkben, lelkünkben 
egyaránt.

4. Amikor évekkel ezelőtt elkezdtél 
dolgozni Lakiteleken, a karácsonyi 
készülődés vette kezdetét. Most pedig a 
böjti időszak és a húsvét közeleg. Fel-
teszem ismét azt a kérdést, amit akkor 
kaptál: most számodra mi az üzenete 
az ünnepeknek?

A böjt a farsangi dínomdánom vé-
gét jelenti, a megtisztulás kezdetét, a 
lemondást, a változást, az összefogást 
és egy új élet kezdetét. Az ünnepekkel 
akár az emberi lét ívét is felrajzolhat-
nánk, a fiatal, a közép és az érett kor 
közötti különbségeket, vagyis mindazt, 
amit eddig az élettől kaptam, és kaptak 
mások is. Remélem, egyszer Lakitelek 
valamennyi lakosa és magam is része-
sülhetek az idős kor adományában, de-
rűjében, addig azonban még rengeteg 
tennivaló vár ránk/rám, melyhez kérem 
Isten segítségét. 
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ÚjrA A hIVATAl ÉlÉN

rövid hírek
ÉNEKKAroK TAlálKozTAK

Január 31-én pénteken a Lakiteleki 
Népdalkör vendégül látta a Nyárlőrin-
ci Énekkart. A vendégek részére az 50. 
évfordulóra elkészített könyvet átadták, 
melyet Vargáné Darabos Márti és Csin-
ger Andrea alkottak meg. Jandrasits 
Valika beszédében elmondta milyen 
gyümölcsöző a két település énekka-
ros múltja és ezt szeretnék még sokáig 
folytatni.

A járási ügysegéd 
2020. március 2-tól 
megváltozott idő-
pontban,

hétfői napokon 
8:00-12:00,

13:00-16:00 óráig
várja ügyfeleit!

TársAsKör
Január 30-án csütörtökön este 

17 órától megrendezésre került a 
XII. Társaskör a Lakiteleki Falu-
szépítő Egyesület szervezésében.  
Vendégek: Dugár János fazekas, a 
Népművészet Mestere és Buda Fe-
renc költő a Nemzet Művésze voltak.  
A vendégekkel Lezsák Sándor Bács-
Kiskun 4. vk. országgyűlési képvise-
lője, a Magyar Országgyűlés alelnöke 
beszélgetett.
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Hajagos Pál:
Településüzemeltetési és Beruházási 
Csoportvezető

Két gyermekem van, egy 5 éves 
kislányom és egy 22 hónapos kisfi-
am. Tanulmányaimat a gimnáziumot 
követően Szegeden folytattam, ahol 
2013-ban a Szegedi Tudományegye-
tem Mérnöki Karán szereztem dip-
lomát gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnökként. A diplomám kéz-
hezvételét követően Kecskeméten 
a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatalnál helyezkedtem el, mint 
helyszíni ellenőr. 2017. januárjától a 
Hivatal megszűnt, melynek jogutódja 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Agrár- és Vidékfejlesztést Támo-
gató Főosztálya lett, ahol már, mint 
Helyszíni Ellenőrzési Osztály veze-
tőjeként kezdhettem meg a munkám. 
Feladatom egy akkor 30 fős osztály 
vezetése volt, akik megyei illetékes-
séggel legnagyobb részben mező-
gazdasággal foglalkozó gazdálkodók 
nemzeti és uniós források felhasználá-
sának jogszerűségét vizsgálták. Min-
dig fontosnak tartottam a folyamatos 
önképzést, jelenleg a Károli Gáspár 
Református Egyetemen jogász kép-
zésén veszek részt, melyből már csak 
a záróvizsgák teljesítése választ el a 
diploma megszerzésétől. Ez mellett 
több OKJ, illetve szakmai fejlődést 
biztosító képzésen vettem részt ko-
rábban. 2020. február 1-től Lakitelek 
Önkormányzatának munkatársa va-
gyok, mint vagyongazdálkodási cso-
portvezető, ahol egy négy főből álló 
csoport irányítása a feladatom. Mun-
kahely váltásom döntésének meg-
hozatala a családdal töltött több idő 
mellett annak köszönhető, hogy úgy 
gondolom a jelenlegi vezetéssel sokat 
tehetünk Lakitelek fejlődéséért, egy 
kiváló csapat segítségével sok látvá-
nyos, hasznos és maradandó fejlesz-
tést valósíthatunk meg szeretett tele-
pülésünkön. 

A Településüzemeltetési és Beru-
házási Csoport tagjai: 
Pajer Mónika: 

2020. január 1. óta erősítem az új 

Képviselő-testület munkáját a Telepü-
lésüzemeltetés és Beruházási csoport-
ban, mint pályázati asszisztens.

Alapvégzettségem általános ál-
lattenyésztő üzemmérnök. A vég-
zést követően a környezetvédelem-
ben helyezkedtem el. Munka mellett 
végeztem el a környezetvédelmi 
szakmérnöki képzést. Az iskolai lo-
vasoktatásban való aktív részvétel 
inspirált, hogy jelentkezzem a TF-
re, és már a Testnevelési Egyetemen 
szereztem lovaskultúra oktató vég-
zettséget.

Több mint 20 éve foglalkozom 
Európai Uniós és hazai támogatásra 
irányuló pályázatok előkészítésével, 
elkészítésével, pénzügyi és admi-
nisztrációs lebonyolításával, támoga-
tások lehívásával mind a verseny- és 
civilszférában, mind önkormányzati 
területen.
Kullainé Kurucz Katalin:

Felsőfokú tanulmányaimat a 
Nyíregyházi Főiskola hallgatójaként 
végeztem, andragógus, non-profit 
menedzser és PR-menedzser szak-
irányokon. Szakmai tapasztalataimat 
végzettségem ellenére a logisztika te-
rületén szereztem.

Lakitelek Önkormányzatánál a va-
gyongazdálkodási és beruházási cso-
port tagjaként, pályázati asszisztens 
pozícióban 2014 óta tevékenykedem, 

amely időszakból 3 évet a gyerme-
künk születését követően az anyai hi-
vatásnak szenteltem.

2018 júliusában tértem vissza, azó-
ta feladataim többnyire a pályázatok 
előkészítéséhez, megvalósításához, 
pénzügyi elszámolásához kapcsolód-
nak, valamint a települést érintő sok-
rétű beruházások ügyintézéséhez.

Lakiteleki lakosként, szívügyem-
nek tekintem a településünk fejlődé-
sét, egyúttal hagyományainak őrzé-
sét.
szabó jános:

Szabó János vagyok Tiszaalpári 
lakos. Gazdálkodás menedzsmentet 
tanultam Budapesten. A Lakiteleki 
Önkormányzatnál dolgozom a Tele-
pülésüzemeltetés és Beruházási cso-
port .  Jelenleg a falu pályázataival 
foglalkozom. Az motivál, hogy a tele-
pülés és a térség fejlődjön.
Varga roland:

Varga Roland vagyok Lakiteleki 
lakos, 21 éves. A Békéscsabai Szak-
képzési Centrum Vásárhelyi Pál Szak-
gimnáziuma és Kollégiumában vé-
geztem magasépítő technikus szakon. 
2019. szeptember 1-je óta dolgozom 
az Önkormányzatnál, mint pályakez-
dő. Munkaköröm településfejlesztési 
ügyintéző, ami meglehetősen sokrétű 
és változatos feladatokat foglal magá-
ban.

Bemutatkozik a Településüzemeltetési és Beruházási csoport



A 2020. február 12-i testületi ülésen el-
hangzott közérdekű információk – részlet. 

A jelenlegi írásos kivonat leginkább 
a 2019. október 13-án átvett, ezen dátum 
előtti anyagi helyzetet kívánja tisztázni. Mit 
kapott és talált a jelenlegi község vezetés, 
polgármester, képviselő-testület. A folyamat 
még nem zárult le, ez az írás a jelenleg fel-
tárt helyzetet mutatja be. Fontosnak tartjuk 
a lakosságot érintő információk tényszerű 
közlését:

Madari róbert: „A pénzügyi hely-
zetünk, amiről kell, hogy beszéljünk nem 
igazán rózsás képet mutat. Pontosabban, 
a kampány során hallott helyzettel ellen-
tétben egészen mást találtunk itt az önkor-
mányzatnál és az önkormányzat számláit 
megvizsgálva. Ezt most úgy tudom jelle-
mezni, mintha egy szegényebb családban a 
fiókokat húzgálva keresnénk, hol találunk 
még 10-20 Ft-ot, hogy meglegyen a leg-
szükségesebbekre való pénzünk. Sajnos, 
ezt a helyzetet örököltük, ennek kapcsán 
roppant szűk lehetőségeink vannak, hogy a 
felszínen maradjunk és a fejlesztésről tud-
junk beszélni. Csak példaként mondom: 
2018-ból milliós nagyságrendű kifizetetlen 
számla került elő, amit még 2019-ben to-
vábbi összegekkel megfejeltek. Örököltünk 
pályázati beruházásokat, el nem kezdett 
pályázatokat, annak ellenére, hogy a forrás 
itt volt az önkormányzat kincstári számlá-
ján. Így beszélhetünk a kerékpárútról, az 
egészségház felújításáról, illetve a Laki-
Konyha Kft. eszközbeszerzéséről, ezek a 
források itt voltak több éve, mégsem fogtak 
hozzá ezekhez a munkákhoz. A pályázati 
programozási időszak utolsó szakaszában 
vagyunk 2020-ban, így ezeket be kell fe-
jezni, mivel a kötelezettségeink fennállnak. 
Ezekbe a pályázatokba igen komolyan bele-
vetettük magunkat, mind a csapatunk, mind 
Hegedűs-Boros Rebeka, aki pályázatokkal 
foglalkozott eddig is. 

Kezdtük azzal, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Fejlesztési Ügynök-
ségéhez behoztuk az összes pályázatunkat, 
hogy egy kézben legyenek. Sikerült elérni 
mindegyik pályázat esetében azt, hogy ha-
táridőt hosszabbítsunk, tehát valamilyen 
szinten levegőt tudunk venni, így a kivite-
lezésre több időnk van.

Az egészségház felújításával kapcsolat-
ban olyan döntést hoztunk és olyan elképze-
lésünk van, hogy a meglévő mostani, 2019 
tavaszán megváltoztatott tervet újra gondol-
juk. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre 
álló forrás kevés, így arra törekszünk, hogy 
több lépcsőben tudjuk azt megvalósítani. 
Ehhez kapcsolódóan újratervezés van folya-
matban, amely természetesen a Fejlesztési 
Ügynökség hozzájárulása mellett történik. 

A kerékpárúttal kapcsolatban elmond-
ható az, hogy a nyomvonal kitűzése folya-
matban van, ennek kapcsán fognak majd 
elindulni a megvásárolandó, kisajátítandó 
területekre vonatkozó egyeztetések. Azt 
követően tudjuk a közbeszerzést megkez-
deni. 

A Laki-Konyha eszközfejlesztése szin-
tén közbeszerzési időszakban van, ebben is 
sikerült határidő-hosszabbítást elérni. 

Konzorciumban dolgozunk a tiszakécs-
kei vezetéssel két EFOP-os pályázatban, 
ezeknek az esetében még a meglévő idő-
szakra szóló forrásokat is igyekszünk oly 
módon átalakítani az adott lehetőségeken 
belül, hogy a lehető legtöbb befektetett for-
rást Lakitelek és a lakitelekiek érdekében 
használjuk fel. Itt a tankerti munka folyta-
tására, nyelvoktatásra, közösségi progra-
mokra gondolok, hiszen az elmúlt időszak-
ban jellemzően azt tapasztaltuk, hogy nem 
lakiteleki vállalkozások voltak bevonva, 
és aránytalanul sok pénz lett kifizetve nem 
hasznos, nem az előre mozdulást segítő 
projekt elemekre. Ezért, a maradék forrást 
igyekszünk a lehető legjobban felhasználni. 

Örököltünk elkezdett önerős beruházást 
- a gondozási központ fejlesztésére gondo-
lok -, aminek a végső forrása nem igazán 
látszik a költségvetésben. Ez igen komoly 
terhet jelent számunkra ebben az évben, 
mivel nyárig ezt is be kell fejezni, a forrás 
pedig a felére elegendő, a többit valahonnan 
össze kell gyűjtenünk. 

Találkoztunk olyan támogatással, amin 
meglepődtünk, a választást megelőző utolsó 
munkanapon közel 3 millió forintot fizettek 
ki a pénztárból, egyrészt egy állatvédelmi 
egyesület számára, másrész a Torna Egylet 
támogatására. Az állatvédelmi egyesület 
támogatása kapcsán rendőrségi feljelen-
tést tettem, tekintve, hogy okirathamisítás 
megalapozott gyanúja merült fel szerin-
tem. Ezzel kapcsolatban még tettem egy 
kiegészítést a Torna Egylet támogatással 
kapcsolatban. Az önkormányzat munka-
társai közül 5 ember rendszeresen vett fel 
előlegeket, és azokat hó végén visszafizette, 
indokolatlan pénzkintlévőségről lehet szó, 
így ezt is kértem, a rendőrségi eljárás so-
rán vizsgálják ki. Tekintve, hogy a Megyei 
Rendőr-főkapitányságon dolgoztam, illetve 
Lakitelek Bács-Kiskun Megyének a része, 
ezért a Megyei Rendőr-főkapitányság az 
Országos Rendőr-főkapitányságot arra kér-
te, hogy zárják ki a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányságot az eljárásból, így a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-fő-
kapitányságot jelölték ki, mint eljáró ható-
ságot, tehát a további vizsgálatok majd ott 
folytatódnak.

 A feltárt helyzetekkel kapcsolatban elő-

ször azt hittük, nem szükséges, de most már 
látjuk, mégis szükséges könyvvizsgáló cég-
gel szerződést kötnünk annak érdekében, 
hogy az elmúlt időszak pénzügyi folyamatait 
vizsgálják meg. Szándékosan nem kerestük 
a hibákat, esetleges szabálytalanságokat, 
ezek szembejöttek, ennek kapcsán történt 
rendőrségi feljelentés is. Most megkérjük a 
könyvvizsgáló céget is, vizsgálják ki ezeket 
a pénzügyi mozgásokat. A továbbiakban oly 
módon is segíteni fogják munkánkat, hogy 
döntéseink előkészítésében segítségünkre 
lesznek, akár egy ilyen testületi ülés alkal-
mával is itt lesznek az ő munkatársaik, és 
igyekeznek a lehető legjobb pénzügyi dön-
téshez segíteni testületünket. 

Tudott az is, hogy az önkormányzatnak 
5 Kft-je van, sajnálatos módon mind veszte-
séges. Ennek kapcsán a pénzügyi bizottság 
tagjai, illetve a Kft. felügyelő bizottságának 
tagjai azon gondolkodnak, információkat 
gyűjtenek, hogyan lehetne ezeket a Kft-ket 
megfelelő módon, gazdaságosan üzemel-
tetni. Felkérem Baán Csabát, a pénzügyi 
bizottságunk külső tagját, aki pénzügyi 
elemzéssel és cégvezetési tanácsadással 
foglalkozik, hogy amit ők eddig ebben a 
körben megtapasztaltak és látnak, néhány 
mondatban írja le ezt. 

Baán Csaba: Szeretném leszögezni, 
hogy ami kutató-feltáró munkát végzek, 
azzal kapcsolatban sem jobbra sem balra 
nem vagyok elkötelezve. Gyakorlatilag 
1996 óta, mióta elvégeztem a főiskolát, 
egyetemet, olyan multinacionális cégeknél 
dolgoztam, ahol az volt az alapszabály: ti-
los a politikába belemenni. Minden egyes 
változásnál, amikor ügyvezető, tulajdonos-
váltás van, bevett szokás, hogy megnéz-
zük, milyen állapotban van a cég, amikor 
átvesszük, és mit kell tenni ahhoz, hogy a 
cég működőképes legyen. Azt gondolom, 
aki gazdaságilag érdeket, azt az alapsza-
bályt el tudja fogadni, hogy olyan Kft-t, 
társaságot, ami veszte-séget termel folya-
matosan, nem lehet fenntartani. Arról be-
szélünk, hogy a jelenlegi 5 Kft. tulajdono-
sa jelen helyzetben a lakiteleki polgárság, 
aki adót fizet, és senki nem azért szeretne 
adót fizetni, hogy valahol ezt kidobjuk az 
ablakon és olyan tevékenységet finanszí-
rozzunk, amit vagy nem lehet fenntarta-
ni, vagy a korábbi vezetőség ezt nem jól 
bonyolította. Ebből a szempontból az én 
munkám, hogy segítsem a pénzügyi bizott-
ságot, szeretném ezeket a cégeket úgy átvi-
lágítani, hogy meglássuk a valós állapotot, 
lássuk azt, hogy az 5 Kft. közül melyiknek 
van létjogosultsága előre nézve. Tudnék 
olyan konkrét példát is, ahol egyértelműen 
tudunk majd nyereséget termelni, csak ez 
idáig ez valamiért nem történt meg.
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Pénzügyi helyzet
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TEsTÜlETI hírEK

Megnézzük majd, melyik Kft-vel mit 
tudunk majd kezdeni, hogy konkrét ja-
vaslatot tegyünk, mit szeretnénk folytat-
ni, milyen fejlesztésekre, árbevételre van 
szükség, némelyiknél a költségcsökken-
tést is meg lehet majd vizsgálni. Itt nagyon 
nehéz helyzetben lévő Kft-kről beszélünk, 
nem születtek jó döntések vagy nem kap-
ták meg a megfelelő támogatást. Amire én 
vállalkoztam, egy olyan anyagot szeretnék 
letenni, amiben javaslatot teszünk, hogy a 
korábbi döntéseket megváltoztassuk, vagy 
újakat hozzunk helyette, vagy kérjük a 
tulajdonost, hogy további pénzforrást, le-
hetőséget tegyen bele a cégbe, ha látjuk 
az értelmét. Valamint ki tudjuk jelenteni, 
hogy ebben az évben adott cégből lehet 
nyereséget kihozni. Ezen munkára vállal-
koztam, amit a pénzügyi bizottság támo-
gat, és ezzel kapcsolatban egy közös mun-
ka indult el. 

Madari róbert: Jó munkát szeretnék 
kívánni mindannyiunk érdekében és hasz-
nos eredményt, jó javaslatokat szeretnénk 
kapni, ami felfelé viszi Lakitelek gazdál-
kodását és életét. 

Örököltünk azonban még egy kintlé-
vőséget, a csatornaberuházást, ami meg-
történt a faluban. Ezzel kapcsolatban is 
20 millió Ft körüli összeggel tartoznak 
nekünk. Utak készültek, ezzel kapcso-

latban 1,2 millió Ft kintlévőség van a 
lakosság részéről. Bérlakások, Kft.-k, 
közüzemi számlák vonatkozásában 17 
millió Ft, és megdöbbentő, több 10 mil-
lió Ft adótartozás van az önkormányzat 
felé. Ezzel kapcsolatban megkérem jegy-
ző asszonyt, mint a helyi adóhatóság ve-
zetőjét, mondja el, milyen lehetőségeink 
vannak, hogy ezeket az adókat behozzuk 
hozzánk.

dr. szikszai Emőke: Nem kedvező 
egy helyi adóhatóság vezetőjének lenni. 
Mivel a település szintjén ez az egyetlen 
legfontosabb lehetősége az önkormány-
zatnak, hogy bevételi forráshoz jusson, 
ez természetesen az adózás. Szeretném 
tájékoztatni a lakosokat, hogy március ele-
jéig, de inkább február végén megkapják 
a sárga csekket az adóhatóságtól. Ezek 
egyenlegértesítők lennének, és ha meg-
tennék nekünk azt, hogy jelen gazdasági 
helyzetünkben - ami azt jelenti, hogy jelen 
helyzetben az önkormányzat nem tudja ki-
fizetni a számlákat, ami azt jelenti, hogy 
fizetésképtelenség határán vagyunk -, kér-
nénk a segítségüket, hogy ezeket a sárga 
csekkeken szereplő összegeket időben fi-
zessék be. Nagyon megköszönjük, ha a la-
kosság ez ügyben segíteni tud. Természe-
tesen azon lépéseket is meg fogjuk tenni, 
amennyiben szükséges, hogy ezen össze-

gek behajtásra kerüljenek. Kérem önöket, 
befizetési kötelezettségüknek eleget tenni 
szíveskedjenek. 

Madari róbert: Még egy momentum, 
miért is kerültünk ilyen nehéz helyzetbe, 
hogy nem tudunk számlákat kifizetni. Pél-
dául a külterületi utak pormentesítésével 
kapcsolatban olyan pályázati kivitelezés 
történt, ami utófinanszírozásos kivitelezés 
volt, melybe 45 millió Ft-ot fektetett az ön-
kormányzat. Ennek a kifizetését várjuk, de 
sajnálatos módon a pályázat közbeszerzé-
sének során szabálytalansági eljárást indí-
tottak, hogy mennyire volt ez a közbeszer-
zés szabályos vagy szabálytalan. Ennek 
kapcsán azonban nem tudjuk, mikor érke-
zik meg ezen bevételi forrásunk. Így, a mai 
napon a Belügyminisztériumnak a belügy-
miniszter úrnak küldtünk egy rendkívüli 
támogatási kérelmet, annak reményében, 
hogy Lakitelek Önkormányzata ne legyen 
fizetésképtelen, tudjunk számlákat fizetni. 
Hiszen nemcsak a Kft-ink, hanem szállí-
tóink is várják a pénzeket. Ezért is várjuk 
az adózok mihamarabbi befizetéseit, hogy 
erőforráshoz tudjunk jutni.

Fontosnak tartottam, hogy ezeket el-
mondjam, hol tartunk, mi minden történt 
a háttérben, mennyi hatás ért bennünket és 
mennyi mindennel kell megküzdenünk, de 
hát az élet az megy tovább!” 

Az alábbiakban az elmúlt időszakban 
tartott testületi ülések témáit ismertetem. 
Amennyiben szeretnének részletesebb 
információt kapni az ülésekről, az előter-
jesztéseket, jegyzőkönyveket és a videó-
anyagot megtalálják a www.lakitelek.hu 
oldalon.

Minden testületi ülést bizottsági ülések 
előznek meg, melyen megvitatásra kerül-
nek az aktuális napirendi pontok részletes 
anyagai, valamint -nyílt naprend esetén- 
az érintettek is meghívást kapnak, hogy 
alkalmuk legyen részletesen ismertetni 
ügyüket. Ezeken az üléseken alkalmunk 
nyílik esetleges módosításokat megfogal-
mazni, valamint részletesen megvizsgálni 
egy-egy ügyet, hogy a testületi ülésekre 
már felkészülten, véleményeinket egyez-
tetve hozhassunk döntéseket. Ezeken az 
üléseken a megfelelő döntések meghoza-
talában nagy segítséget jelent a külső bi-
zottsági tagjaink szakmai véleménye.

A képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban három alkalommal tartott ülést. 
Ebből egy rendkívüli ülés volt, melyen 
kettő zárt napirendi pont került megvita-
tásra.

Az előző lapunkban még nem ismerte-
tett, soron következő testületi ülést 2019. 
december 11. napján tartotta a képviselő-
testület.

Az ülés megnyitását és a határozat-
képesség megállapítását követően a ki-
küldött napirendi pontokat  tárgyalta a 
képviselő-testület, valamint egy kérelem 
miatt újabb napirendi pont is megvitatás-
ra  került.

Lakitelek Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) 
önkormányzati rendeletének módosítása. 
- Madari Róbert előterjesztette az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
alapján az önkormányzat költségveté-
sének ötödik módosítását. A módosítás 
oka, hogy a Lakiteleki Tornaegylet 2019. 
év októberében támogatást kapott az ön-
kormányzattól. Ez korábban a költség-
vetésben nem volt tervezve, ezért abban 
átvezetésre került. A módosítással a 2.§ és 
3.§ változott. Az előterjesztést a képvise-
lő-testület elfogadta.

A következő napirendi pont, a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítá-
sa. A módosítás azért vált szükségessé, 
mert a társulási megállapodás több pont-
jában is szerepel olyan adat, melyet az 
önkormányzati választások eredménye 
megváltoztatott. A társulásban 101 tele-
pülés működik együtt, ebből 28 telepü-
lésen változott a polgármester személye. 
A képviselő-testület elfogadta a módosí-
tásokat.

Ezt követően a testület elfogadta a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2019. évi beszámolóját. A tár-
sulási megállapodás tartalmazza, hogy a 
társulás évente legalább egyszer beszá-
mol képviselő-testületeinek a szakmai 
tevékenységéről.

A negyedik napirendi pontban a 
képviselő-testület 2020. I. félévi mun-
katervének elfogadására került sor. Az 
önkormányzat Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) 
számú önkormányzati rendelet tartal-
mazza, hogy a képviselő-testület a rendes 
ülések tervszerű megtartása érdekében 
félévenként munkatervet határoz meg.
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Az első féléves munkaterv az alábbiak 
szerint került elfogadásra:

Képviselő-testület: 2020. 01. 08.; 
02.12.; 03.11.; 04.08.; 05.13.; 05..10.;

Emberi erőforrások bizottsága: 2020. 
01 06.; 02 10.; 03.09.; 04.06.; 05.11.; 
05.08.;

Pénzügyi bizottság: 2020. 01. 06.; 
02.10.; 03.09.; 04.06.; 05.11.; 05.08.;

A munkatervben az időpontokon kívül 
meghatározásra kerültek a főbb napirendi 
pontok.

Az utolsó napirendi pont a Homok-
hátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület tagsági viszonyának meghos-
szabbítása a 2021-2027-es Európai Uniós 
ciklusra. A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy továbbra is az egyesület tagja 
kíván maradni. Ebben a pontban kellett 
arról is dönteni, hogy a tagok és az egye-
sület között 2012. évben kötött kölcsön-
szerződést meghosszabbítjuk-e, vagy az 
abban szereplő összeget vissza nem térí-
tendő támogatásként átadjuk az egyesület 
részére. A támogatás összege Lakitelek 
településtől 836.100.- Ft. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy az egyesület 
további zavartalan működése érdekében 
a kölcsönszerződést meghosszabbítja, de 
az összeget támogatásként nem adja át.

A következő ülésre 2020. január 22. 
napján került sor, melyen hét nyílt és 
négy zárt napirendi pontot tárgyalt a kép-
viselő-testület. Az eredeti előterjesztések 
közül egy napirendi pontban bizottsági 
kérésnek megfelelően nem döntött, mert 
az ügyről nem állt rendelkezésre elegen-
dő információ. Azt a következő rendes 
ülésén tárgyalja.

A nyílt napirendi pontok az alábbiak 
voltak:

Lakitelek Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) 
önkormányzati rendeletének módosítása

Madari Róbert az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján az 
Önkormányzat költségvetésének hato-
dik módosítását terjesztette elő, mely 13 
pontban lett meghatározva. A módosítás-
sal a rendelet 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. és 10. 
paragrafusai változtak. A módosítást a 
képviselő-testület elfogadta.

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Má-
solatkészítési szabályzatának elfogadása. 
- A vonatkozó jogszabályoknak megfe-
lelően a szabályzat elkészítésre került az 
ASP rendszer szabvány mintája alapján. 
A 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 
szerint a dokumentumokról hiteles máso-
latot készítő szerveknek szükséges rendel-
kezniük másolatkészítési szabályzattal. 

A szabályzatot a képviselő-testület elfo-
gadta.

Együttműködési megállapodás meg-
kötése a GYÓGY-ÁSZ Kft.-vel a lakite-
leki lakosok laborvizsgálati díjának átvál-
lalására

Településünkön a lakosság laborvizs-
gálatát a GYÓGY-ÁSZ Kft. látja el, 2.100,- 
Ft/alkalom díjazás fejében, melynek teljes 
költségét Lakitelek Önkormányzata átvál-
lalta, és a feladat elvégzésére a GYÓGY-
ÁSZ Kft.-vel együttműködési megál-
lapodást kötött. A megállapodás 2019. 
december 31. határidővel lejárt, ezért vált 
szükségessé annak újbóli megkötése. A 
szerződés feltételei és a díjazás változat-
lan maradt. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a Kft.-vel 
2020. január 1. napjától 2020. jú-
nius 30. napjáig együttműkö-
dési megállapodást kössön. 
A szerződés lejárta előtt a felek újra tár-
gyalják a további együttműködés pénz-
ügyi feltételeit.

Testvértelepülési együttműködési 
megállapodás. - Lakitelek Önkormány-
zat Képviselő-testülete testvértelepülési 
együttműködést kíván kötni Gyergyó-
újfalu (ezen belül Gyergyókilyénfalva) 
településsel a „Trianon 100. évforduló-
ja Lakiteleken – a nemzeti összefogás 
jegyében” TIP-KP-1-2020/1-000080 
pályázati program keretében. A meg-
állapodás általános célja az, hogy a két 
település önkormányzati szintre emelje 
együttműködését, remélve, hogy ez még 
inkább hozzájárul az évtizedek óta ápolt 
kulturális, gazdasági, társadalmi kapcso-
latok élénkítéséhez. A képviselő-testület 
támogatta az együttműködés megköté-
sét.

A 2020. évi kitüntető díjak adomá-
nyozására történő felhívás közzététele. A 
képviselő-testület döntött felhívás közzé-
tételéről, abból a célból, hogy a lakosság 
értesüljön a kitüntető díjak adományo-
zásának lehetőségéről a 2020. évben. A 
kitüntető díjakra javaslatot tehetnek La-

kitelek Képviselő-testületének tagjai, La-
kitelek jegyzője, a helyi egyházak, helyi 
egyesületek és civil közösségek, a helyi 
intézmények vezetői és Lakitelek lakosai. 
A Kitüntető címek: Lakitelekért Emléké-
rem, Lakitelek Közszolgálati Díja, Lakite-
lek Közművelődési Díja, Lakitelek Peda-
gógiai Díja, Lakitelek Közegészségügyi 
és Szociális Díja, Lakitelek Testnevelési 
és Sport Díja, Lakitelek Közbiztonságáért 
Díj, Lakitelek Ifjúsági Díja.

A Polgármester 2020.évi szabadságo-
lási ütemtervének elfogadása és tájékoz-
tatás a 2019. évi szabadság ütemtervtől 
eltérő igénybevételéről - Madari Róbert 
polgármester 2019. december 31. napjáig 
az előző főállású munkahelyén ki nem vett 
és áthozott szabadságának ideje 7 nap, ez-
zel együtt a 2020. évben összesen 46 nap 
szabadságra jogosult, melyet a következő 
ütemezésben kíván igénybe venni: 2020. 
első negyedévben 9 nap, a második és 
harmadik negyedévben 28 nap, 2020. ne-
gyedik negyedévben 9 nap. A szabadság 
ütemezését és Fehér István alpolgármes-
terrel való későbbi pontosítását a hivatal 
zavartalan munkavégzése érdekében kell 
megtenni. A képviselő-testület elfogadta 
az előterjesztést.

Az utolsó nyílt napirendi pontban 
„LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanul-
mányi ösztöndíjpályázat kiírásáról döntött 
a képviselő-testület. Az EFOP-3.9.2-16 
kódszámú ,,Humán kapacitások fejlesz-
tése térségi szemléletben -kedvezménye-
zett térségek’’ című pályázati felhívásra a 
Tiszakécskei Önkormányzat, mint kon-
zorciumi vezető által benyújtott pályázat 
pozitív elbírálásban részesült. A konzorci-
umi pályázatnak Lakitelek is tagja, így a 
pályázat keretében az Önkormányzatnak 
a 2019/2020. tanév II. félévére lehetősége 
nyílik tanulói ösztöndíj pályázat kiírásá-
ra. Az előterjesztést néhány kiegészítéssel 
a testület elfogadta.

Az ülés zárt napirendi pontokkal foly-
tatódott.

Tasiné Novák Mária
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A képviselőket kérdeztük
Mit jelent számodra, hogy közszereplő 

lettél? 
Madari róbert polgármester: Első 

sorban megtisztelést, büszkeséget, hiszen 
Lakitelek lakossága tett közszereplővé, 
választott meg a település vezetőjévé. 
Büszkén fogadtam ezt a megbízatást an-
nak tudatában, hogy sokan bíztak velem 
együtt abban, hogy meg tudjuk fordítani 
az elmúlt időszakban tapasztalt negatív 
folyamatokat, sokan bíznak velem együtt 
abban, hogy ismét tudunk békében épít-
kezni településünkön. A második gondo-
lat, ami a kérdésről eszembe jut az a fe-
lelősség, mivel ez a bizalom egyben egy 
elvárás is velem szemben. Jobban felelős 
vagyok minden tettemért, megnyilvánulá-
somért, hiszen azok már nem (csak) a ma-
gánember kijelentései, reakciói. Minden 
megnyilatkozásomat, tettemet Lakitelek 
polgármestereként ítélik meg, rajtam ke-
resztül a településről alkotnak véleményt. 
Kedves Lakitelekiek! Köszönöm ezt a 
megbízatást!

Fehér István alpolgármester: Igazán 
megvallva, nem úgy tekintek az alpolgár-
mesteri munkára, mint közszereplő. Ez 
persze nem azt jelenti, nem tudom, mi 
az. Érzem annak felelősségét. Azonban 
azon a helyen töltöm be a közszereplői 
feladatot, ahol születtem, felnevelkedtem, 
ahová hazajárok, ahol itthon vagyok. Egy 
életre szocializálódtam ide. Éppen ezért, 
inkább úgy fogalmazom, teszem a dol-
gom itthon. Azért teszem, mert sokat kap-
tam Lakitelektől, az itt élő közösségtől 
gyermekként, felnőttként is. Most pedig 
már abban a korban vagyok, amelyben 
segíthetem, szolgálhatom a közösséget az 
eddig megszerzett tudásomon, tapasztala-
taimon keresztül, ezt pedig nem kérdés, 
szívesen teszem. 

hegedűs-Boros rebeka: Lakitelek 
nincs 5000 lélekszámú település, az itt 
lakók nagy része évtizedek, vagy akár 
születése óta itt él. Ebből adódóan a leg-
többen kiskorom óta ismernek. Így nem 
érzem azt, hogy közszereplő lennék, 
amióta a képviselő-testület tagja vagyok. 
Ha úgy nézzük, Lakitelek egy nagyobb 
család, ahol szinte mindenki ismer min-
denkit. Természetesen érezhetően jobban 
a figyelem középpontjában vagyunk, 
talán minden rezdülésünkre jobban fel-
figyelnek az emberek. Ezért minden 
közzétett szónak, fényképnek, videónak 
hatalmas jelentősége van. Úgy gondo-
lom, fontos, hogy megmaradjunk olya-
noknak, mint a választás előtt voltunk. 

Ettől függetlenül már tapasztalhattuk, a 
közösségi médiában nagyon gyorsan ki-
fordítható bármilyen megnyilvánulásunk, 
fotónk. Véleményem szerint egy ekkora 
közösségben a társas kapcsolatokra, a 
személyesen történő megbeszélésre kell/
kellene fordítani a hangsúlyt, energiát, és 
nem szabad egyes interneten olvasott vé-
leményre, kommentre felülni és azonnal 
elhinni azt. Ahogyan az elején is mond-
tam, szinte egy nagyobb család vagyunk, 
ráadásul napi szinten ugyanazokat a bol-
tokat, utcákat járjuk. Bármikor megszólít-
hat bennünket az, akiben kétség merül fel 
vagy kérdése van. 

szűcs Pál: Az elmúlt 4 hónapban sok 
olyan feladattal találkoztam/találkoztunk, 
amivel korábban nem. A rendelkezésemre 
álló kevés idő alatt kellett átlátni az ed-
digi rendszer felépítését és működését, 
majd hozzáfogni a testületi és bizottsági 
munkához. Kezdetben nehéz volt össze-
egyeztetni a képviselői feladatokat a vál-
lalkozásommal, és a mai napig kihívások 
elé állít, de törekszem eleget tenni a rám 
bízott feladatoknak. Emellett ösztönöz is, 
hogy új területeken próbálhatom ki ma-
gam és igyekszem a falubeliek, illetve 
a Tőserdőben élők igényeit képviselni a 
döntéshozatalok során. Nagy öröm szá-
momra, hogy az emberek bátran fordul-
nak hozzám, akár az utcán is. Elmondják 
észrevételeiket, kéréseiket, javaslataikat. 
Számomra ez jelenti a legnagyobb vis-
szaigazolást, mert úgy érzem, jó úton ha-
ladunk az eddigi munkánkkal.

Tasiné marcsi: Igazán még nem ér-
zem a közszereplés súlyát, de változást 
azért hozott az életembe. Először is hi-
hetetlen volt számomra az a nagyszámú 
szavazat, amivel engem és csapatunkat 
megtiszteltek, ez pozitív energiával töltött 
és tölt fel, ugyanakkor nagy nyomást is 
jelent, hiszen most egyénileg is bizonyí-
tani kell a rátermettségemet. Szerencsére 
a férjemre, családunkra és barátainkra 
számíthatok, ők segítenek abban, hogy el 
tudjam látni a képviselői feladataimat.

Jelenleg nem érezteti velem senki, 
hogy másképpen kellene élnem a min-
dennapjaimat, ami megerősít abban, hogy 
a lakitelekiek igazán őszinte emberek, 
hiszen nem várják, hogy képmutató visel-
kedést vegyek fel a képviselőség miatt, és 
ezért nagyon hálás vagyok. Természete-
sen tudom, hogy a véleményem, szavaim 
most többekhez jutnak el, és ez nagy fe-
lelősséggel jár. A korábbinál jobban oda 
kell figyelnem, hogy az, amit mondok 

egyértelműen kifejezze a szándékaimat, 
gondolataimat. A folyamatos fejlődés 
mellett ezt is gyakorolnom kell.

Tóthné Balla Mária: A Laki-konyha 
ügyvezetőjeként is megtapasztaltam, mi-
lyen közszereplőnek lenni. Ahhoz képest 
most még nem tapasztalok sok változást. 
Ha csak tehettem, eddig is részt vettem a 
legtöbb községi rendezvényen, intézmé-
nyek és civil szervezetek által szervezett 
megmozdulásokon. Ha valaki segítségért 
fordult hozzám, igyekeztem a lehetősé-
gemhez mérten segíteni. A jó ügyért in-
dított kezdeményezéseket támogattam. 
Mint a község megválasztott képviselője, 
ugyanezen az úton, nagy hangsúlyt fek-
tetve a segítségnyújtásra kívánom folytat-
ni a tisztségemmel járó munkát.  

Vass Anikó: A közszereplőségnek azt 
az oldalát, hogy az emberre kicsit több 
figyelem irányul, természetesen élem 
meg. Tanárként is fontos volt a számom-
ra, hogy hiteles, őszinte és nyitott legyek. 
Ennek a szerepnek inkább a felelőssége 
nehezedett rám, miután megválasztottak 
az emberek, hiszen a képviselő szó ön-
magában is kifejezi, hogy ez a tisztség a 
falu, az emberek szolgálatát jelenti. Ön-
zetlenül, ha lehet, elfogulatlanul azt kell 
szem előtt tartanom, ami a közösség szá-
mára építő, előremutató. Sokkal többet 
foglalkozom közügyekkel, igyekszem 
utánajárni egy-egy döntés hátterének, 
jobban figyelek az itt lakókra, meghall-
gatom őket, továbbítom kéréseiket. Néha 
megterhelő megismerni egy-egy közügy 
bonyodalmas hátterét, hiszen dönteni 
kell akkor is, ha tudjuk, semmi nem fe-
kete vagy fehér. Ezt akkor is felvállalni, 
ha ezzel valaki(k)nek az érdekét sértem, 
még nehezebb. Magammal szemben az 
az elvárásom, hogy a szerepem soha ne 
ringasson olyan illúzióba, hogy nálam 
van a bölcsek köve. Nagy örömmel te-
szem a dolgom, bizakodom abban, hogy 
meg tudok felelni a saját magam és a 
mások által támasztott elvárásoknak. 
Szeretek inspirálni, összefogni csopor-
tokat, reflektálni azoknak az igényeire 
is, akik esetleg ezt nem tudják kifejezni. 
Közel áll hozzám a szervezői munka, jó 
érzéssel tölt el, ha látom, hogy egy-egy 
embernek, csoportnak olyan közösségi 
célt tudok közvetíteni, amiben szívesen 
bontakozik ki. Egyelőre úgy látom, sok 
feladatom van ezen a területen, és tudok 
is befektetni az energiáimból. Amíg az 
egyensúly, a kölcsönös bizalom megvan, 
addig ez működik.
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Parkolás az óvoda mellett
Az óvoda vezetője felelősen jelezte, 

sok esetben tarthatatlan állapot alakul ki 
az „új óvodánál”, sok szülő hagyja figyel-
men kívül a KRESZ megállással, parko-
lással kapcsolatos szabályait. A gyerme-
keket szállító busz nem tud a Széchenyi 
körútról a Kiss János utcába bekanyarod-
ni a szabálytalanul parkoló személyautók-

tól. Hasonló okok miatt sok esetben nem 
tudják használni az óvoda gazdasági bejá-
ratát. Az óvodavezető kérésére az önkor-
mányzat munkatársai megállni tilos táblát 
helyzetek ki a Kiss János utca Széchenyi 
körút felőli végére. A kihelyezett tábla 
raktáron volt, így azt a lehető leggyorsab-
ban hadrendbe állították kollégáink.

Tisztelt Közlekedők, kedves Szülők! 
Kérjük, szíveskedjenek a szabályok betar-
tása mellett elősegíteni azt, hogy az óvo-
dás és az iskolás gyermekek a lehető leg-
nagyobb biztonságban érkezzenek meg az 
oviba vagy a suliba. Mutassanak jó példát 
a KRESZt tanuló gyermekeknek!

Madari Róbert polgármester

VÉrVÉTEl
Az önkormányzat 2016 óta biztosítja 

a lakitelekiek számára az ingyenes vér-
vételi lehetőséget, melyet 2100 forint ös-
szegben támogat személyenként, minden 
alkalommal. A szolgáltatás egyre népsze-
rűbb a lakosság körében. Az elmúlt évben 
közel ötmillió forintot fizetett az önkor-
mányzat a vállalkozó részére a heti két 
alkalommal végzett szolgáltatásért.

Az önkormányzat jelenlegi hely-
zetében minden kifizetést gondosan meg 
kell tervezni. Ennek érdekében kértük a 
vállalkozást, hogy egy általunk készí-
tett excel táblázatban vezetve nyújtson 

számunkra információkat a szolgáltatás 
igénybevételéről annak érdekében, hogy 
egzakt adataink legyenek a vérvételt 
igénybe vevők számáról, életkorukról.

Fontos megjegyezni, hogy az eddigi 
évek során is a szolgáltatótól kapott kéz-
zel írt, fénymásolt lista alapján fizette ki 
az önkormányzat a vérvétel díját, hiszen 
valamilyen módon igazolni szükséges az 
igénybevevők számát.

Ezúton is köszönjük a javító szándékú 
jelzéseket, melyek az adatvédelem fon-
tosságára, a GDPR szellemének betartá-
sára hívták fel a figyelmünket. Természe-

tesen, azt figyelembe véve, azt betartva, 
felelősen végezzük a nyilvántartást.

Ez alapján, az excel program adta le-
hetőségeket kihasználva olyan módosított 
táblát adtunk át a szolgáltatónak, melynek 
segítségével az általa bevitt személyes 
adatokból az önkormányzat részére csak 
az igénybe vevők számáról, életkoráról 
készít információt.

Hangsúlyozzuk, nem áll szándékunk-
ban az ingyenes vérvételi lehetőséget 
megszüntetni, annak a tendenciáit, jel-
lemzőit vizsgáljuk!

Madari Róbert polgármester

Az egészségház felújításáról
Az egészségház felújítása régi igénye 

a lakitelekieknek. Erre 2016-ban sikerült 
80 millió forint pályázati forrást nyerni az 
önkormányzatnak. Sajnos, a megnyert tá-
mogatás már akkor tudhatóan nem fedez-
te a megálmodott tervek megvalósítását. 
2019-ig gyakorlatilag nem történt sem-
mi a felújítás érdekében annak ellenére, 
hogy a megnyert pénz az önkormányzat 
kincstári számláján rendelkezésre állt. 
2019 tavaszán az előző önkormányzat 
lényegesen csökkentett tartalommal „újra 
gondolta” az eredeti „álomtervet”. Azon-
ban még ennek megvalósításához is kb. 

további 40 millió forint önrészre volt, lett 
volna szükség. 

A beruházás megindulása ismét el-
maradt, viszont az elnyert pályázatot 
2020-ban meg kell valósítani. Az önkor-
mányzati önerő korlátozott mértékben áll 
rendelkezésre.

A pályázatot kiíró szervezettel egyez-
tetve a megvalósítás módosítását készít-
jük elő. Több ütemben kívánjuk az erede-
ti tervet megvalósítani, ennek érdekében 
további forrásokat keresünk a teljes fel-
újítás megvalósításáért.

A rendelkezésre álló forrás, önerővel 

kiegészítve egyelőre, arra elegendő, hogy 
az első ütemben, az eredeti álomtervnek 
megfelelően a jelenlegi épületeket „egy 
tető alá hozzuk”, hőszigeteljük az egész-
ségházat, kicseréljük a nyílászárókat, az 
objektum megkapja az új külsejét.

A további források bevonásával pedig 
folytatjuk az eredeti terv megvalósítását. 
Természetesen, amint konkrét informáci-
ók állnak rendelkezésünkre, fogjuk a la-
kosságot tájékoztatni azokról.

Kérjük megértésüket, szíves türelmü-
ket!

Madari Róbert polgármester

Kerékpárút Kerekdomb és lakitelek között
Az egyre bővülő kerékpáros társada-

lom növekvő igénye a minél nagyobb ke-
rékpárút hálózat kiépülése. Lakiteleknek 
is kiemelt fontosságú, hogy a turisztikai 
céllal hozzánk érkezők bicajon is bizton-
sággal el tudjanak jutni településünkre. 
Ennek érdekében sok pályázati lehetőség 
nyílt az elmúlt években kerékpárutak épí-
tésének támogatására. 

2016-ban Lakitelek is közel 230 mil-
lió forint forrást nyert a Kerekdomb Laki-
telek közötti kerékpárút megépítésére. A 

megvalósítás tervezése közben „érkezett 
meg” az M44-es autóút beruházás Lakite-
lekre, emiatt módosult az eredeti elképze-
lés. A kerékpárút három szakaszra osztha-
tóan valósul meg:

 Első szakasz Kerekdomb határától a 
volt „kacsatelepig” tart. A második sza-
kasz a jelenlegi 44-es főúttól az Ugi útig. 
A harmadik szakasz az Ugi úttól a Tősfür-
dő sarkáig, a Zalán utcáig. Az első és má-
sodik szakaszok közötti részt a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valósítja meg 

az M44-es beruházás keretében, annak 
pontos ideje még nem ismert.

Annak ellenére, hogy az elnyert támoga-
tás az önkormányzat kincstári számláján volt/
van, a beruházás mégsem indult el. Az erede-
ti kiírás értelmében a kerékpárutat 2020-ban 
meg kell valósítani. A nyomvonal kijelölése 
folyamatban van, az irányító hatósággal tár-
gyalást folytatunk annak érdekében, hogy a 
kivitelezés határidejét az alapos tervezés ér-
dekében meg tudjuk hosszabbítani.

Madari Róbert polgármester
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Lakitelek önkormányzatának csapa-
ta, a HURKALANDOROK ismét meg-
hívást kapott Mezőgecse polgármesteré-
től, hogy vegyen részt a tizennegyedik 
alkalommal megrendezésre kerülő Me-
zőgecsei Nemzetközi Böllérversenyen. 
A meghívásnak mindenképpen eleget 
szerettünk volna tenni, hiszen fontosnak 
tartjuk a testvértelepülésekkel a kapcso-
latok építését, ápolását. Így 2020. január 
24-én hűvös, ködös időben útra kelt csa-
patunk, hogy megmérettesse magát Kár-
pátalján. Hiába léptük át az ukrán határt, 
a kátyús utcák mentén vissza-visszakö-
szönt a magyar zászló. Habár Mezőgecse 
mintegy 20 kilométerre található a ma-
gyar határtól, mégis sokkal szegényebb 
és elmaradottabb a vidék. Sajnos itt nem 
szükséges fekvő rendőr elhelyezése a 
gyorshajtások elkerülése érdekében, 
hiszen az utak kátyúi csillapítják a for-
galmat. A település, az emberek szegé-
nyebbek, és mégis nagy szeretettel és 
örömmel fogadtak bennünket. Az utcán 
sétálva mindenki köszönt, pedig egyér-
telműen nem ismertek minket, mégis 
tiszteletüket adták. 

Megérkezésünk délutánján a hely-
ben megvásárolt sertést csapatunk egy 
része Boros Sándor hentes vezetésével 
levágta és nagyobb részeire szedte. A 
többiek ez idő alatt szépen berendezték 
a verseny helyszínén a lakiteleki standot. 
Habár a társaság nagy része most először 
vett részt a versenyen, mégis nagyon jól 
egymás kezei alá dolgozott. Szombaton 
reggel 7 órakor már indult is a verseny. 
A csapatok többsége hozzánk hasonlóan 
már előző este levágta a disznót, vagy 
úgy érkeztek, hogy számukra már egy 
helyi csapat szétszedte a feldolgozandó 
a malacot. 

Ettől függetlenül a résztvevők a reg-
geli órákban részesei lehettek egy látvány 
disznóvágásnak. Az előre megbeszélt 
menetrend szerint a lakiteleki standon el-
kezdődött a poca darabolása, csontozása 
és főzés, sütése. Az újdonságnak számító 
és sok kíváncsi látogatót odacsalogató 
sült vér első fogásként került a lakitele-
kiek pultjára, majd folyamatosan követte 
a rántottszeletes szendvics, savanyú máj-
pörkölt - ami szintén igazi ínyencségnek 
és újdonságnak számított-, a finomabb-
nál finomabb sült húsok, resztelt máj, 
húsos káposzta, majd a töltést követően 
a kolbász, grillkolbász, hurka és véres 
hurka. Az ínycsiklandó ízekért elsősor-
ban a Laki Konyha Kft. új ügyvezetője, 
Kazinczi István felelt, aki színes, csodás 
illatú és ízű tálakat készített, valamint tá-
lalt a zsűri elé. Az ételek kínálását Hein-
rich Gábor által írt találó - kínáló versek 
színesítették.

Egytől egyig mindenki kivette a ré-
szét a munkából, még a két szuper so-
főrünkre is végig számíthattunk, függet-
lenül attól, hogy az előtte és utána lévő 
napon is végig vezettek. 

Több lakiteleki vállalkozónak kö-
szönhetően nem érkeztünk üres kézzel. 
Már hajnaltól kezdve forrt a bor, a meg-
gy- és Irsai Olivér pálinka pedig melegí-
tette a mínusz 3-4 fokban a résztvevőket 
és látogatókat. E mellett szintén felaján-
lásból különböző ízesítésű (szamár, bi-
valy, sertés) füstölt kolbászt, szalámit és 
csülköt is kínáltunk, melyet nagy kedvvel 
vásárolták az érdeklődők. A standunkra 
látogatók ropogós hájas süteményt fo-
gyaszthattak, melyet még a Laki Konyha 
Kft dolgozói készítettek. 

Napközben megismerkedtünk több 
külhoni, magyarlakta településről érke-

zett versenytárssal, mint pl. az erdélyi 
Egri és a vajdasági Kispiac csapataival. 
Felemelő érzés volt néhány négyzetmé-
teren feleleveníteni a régi nagy Magyar-
országot. Hiszen Erdélyből, a Vajdaság-
ból, Kárpátaljáról és az Anyaországból is 
voltunk magyarok. 

A zsűri délután kihirdette, a 16 ver-
senyző csapatból kik lettek a legjobbak. 
Lakitelek a két legnagyobb elismerés-
nek számító díjat érdemelte ki, mégpe-
dig a legfinomabb fogó pálinka – amely 
Boros Sándor saját termesztésű Irsai 
Olivér szőlőből készített pálinkájának 
köszönhető -, valamint a Böllér király 
címet. 

Nagyon büszke vagyok erre a csapat-
ra, hiszen amellett, hogy ilyen elisme-
résben részesülhettünk, mindent meg-
tettünk annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabban eladhassuk portékáinkat, 
melynek eredményeként a bevételből és 
nagylelkű felajánlásokból fedezni tud-
tuk az utazással, disznóvágással, főzés-
sel kapcsolatos költségeket, és még egy 
kisebb összegű adományt is adhattunk a 
mezőgecsei lakosok számára. 

A facebook oldalunkon többen gra-
tuláltak, amelyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Az együttműködés, az 
összefogás eredménye ezen a rendezvé-
nyen is gyönyörűen megmutatkozott. 

Köszönjük a támogatást, a felaján-
lásokat: ifj. Kecskés Jánosnak, Fialka 
Tibornak, Papp Kálmánnak, Hegedűs 
Jánosnak és Boros Sándornak, valamint 
a Laki Gazda, Laki Konyha és a TÜCS 
munkatársainak, akik segítették az elő-
készületeket. 

Hegedűs-Boros Rebeka
önkormányzati képviselő

csapattag

XIV. Mezőgecsei Nemzetközi Böllérverseny
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Családvédelmi Akciótervről tartott tájékoztatón vettünk részt
Február 7-én Barcsa Józsefnével, a 

bölcsőde szakmai vezetőjével tájékozta-
tó napon vettünk részt a Családvédelmi 
Akciótervvel, a bölcsődei fejlesztések-
kel kapcsolatban a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzati Hivatalban. A rendez-
vényt a Bács-Kiskun Megyei Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma felkérésé-
re szervezték meg. Dr. Képíró Angéla, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szo-
ciális és Gyámügyi Osztályának szociális 
és gyermekvédelmi, jogi szakügyintéző-
je tartotta az első előadást, a bölcsődék 
szolgáltatói nyilvántartásba történő be-
jegyzésével kapcsolatban. A nyár folya-
mán mi is átestünk ezeken a hivatalos 
folyamatokon, a társulásból történő ki-
válás miatt, a névváltozásból adódóan. A 
második előadást az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Gyermekügyi, Nőpoliti-
kai és Esélyteremtési Főosztályának osz-
tályvezetője: dr. Erőssné dr. Nacsa Olga 
tartotta, a Családvédelemi Akciótervvel-
bölcsődefejlesztéssel kapcsolatban, míg a 

nagyszülői GYED- ről dr. Baranyi Mária 
Erzsébet tartott tájékoztatót. Egyre több 
támogatást kapnak a családok, hogy ked-
vet kapjanak a gyermekvállaláshoz (pl. 
babaváró kamatmentes szabad felhaszná-
lású kölcsön, CSOK, melyet kiterjesztet-
tek, kedvezőbbek a feltételek. Minél több 
a családban lévő gyermekek száma, annál 
kedvezőbbek a feltételek. Nagyszülői 
GYED, melynek feltétele, hogy a nagy-
szülőnek ne legyen más munkaviszonya 
és ne legyen nyugdíjas). A bölcsődék fej-
lesztéséről is szó esett, a bölcsődei férő-
helyek számát a jelenlegi 58 000-ről 70 
000-re szeretnék bővíteni, nyilván ehhez 
bölcsődéket kell építeni vagy bővíteni. 
Az új tűzvédelmi szabályzatról Nagy 
Gergely tűzoltó főhadnagy, a Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósá-
gi Osztályának kiemelt főelőadója tartott 
előadást. Elmondta a kritériumait annak, 
hogy egy bölcsőde tűz- és katasztrófavé-
delmi szempontból biztonságosan mű-
ködhessen. Szakmai, módszertani tájé-
koztatást Ackerl Klára, az Egészségügyi 
és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Pöttömke Bölcsődéjének vezetője, a kis-
gyermekellátás területén jártas szakta-
nácsadó adott. Jogszabályokat sorolt fel, 
amelyek ismerete szükséges a bölcsődék 
működtetéséhez, módszertani levelek tar-
talmára hívta fel a figyelmünket, különö-
sen a létszámok betartására. 2-3 év közöt-
ti gyermekek esetében a csoportokban 14 
fő, 1-2 év közötti gyermekek esetében a 
csoportokban 12 fő, és ha van SNI (Sajá-
tos Nevelési Igényű) gyermek a csoport-
ban, 11 fő lehet a maximum létszám. Szó 
volt még a nap folyamán a kisgyermek-
nevelők kötelező továbbképzéséről, arról, 
hogy a pedagógus életpályamodell a kis-
gyermeknevelőkre is kiterjedt, egyre több 
a főiskolás. Büszkék vagyunk arra, hogy 
a mi bölcsődénkben is 3 diplomás kol-
léganő dolgozik. Szó esett arról is, hogy 
2020 és 2021-ben 2 lépcsőben emelkedik 
a bölcsődei pótlék, ami a bölcsődei daj-
kákra is kiterjed, anyagilag is elismerve a 
bölcsődei dolgozók munkáját, ami hosszú 
évekig nem történt meg.

Aszódiné Magyar Beáta

„A mese (…) olyan, mint a friss levegő: arra is hat, aki nem is akarja.”
(Csóka judit)

A magyar kultúra napja alkalmából a 
nyárlőrinci és a tiszakécskei óvoda mese-
mondó délutánján is részt vettek óvodánk 
gyermekei. Az idén a Vackor csoportból 2 
fő, a Margaréta csoportból 3 fő, a Mazsola 
csoportból pedig 1 fő képviselte kiválóan 
óvodánkat. Köszönhető ez az óvodapeda-
gógusok és a szülők felkészítő munkájá-
nak. A mesemondások előtt a gyermekek 
megismerkedtek a helyszínekkel, kipró-

bálhatták a mesemondó fotelt. Kicsit iz-
gulva, de annál nagyobb lelkesedéssel, 
magabiztos szövegtudással mondták el a 
választott meséiket. A szülők és az óvó 
nénik is büszkén hallgatták gyermekeik 
előadását. Természetesen az ajándék és 
az oklevél sem maradt el. Mindemellett 
kedvesen megvendégelték a házigazdák a 
programokon résztvevőket. 

Aszódiné Magyar Beáta

ÓVodAI hírEK
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A Lakiteleki Eötvös Iskola 2019-
2020. tanévének első féléve január vé-
gén zárult. A gyermekek és szüleik a 
félévi értesítőket 31-én kapták meg. 

Az esztendő első hónapjában nyol-
cadikosaink megírták a központi fel-
vételi vizsgát, ennek eredményét csa-
tolnunk kell továbbtanulási lapjaikhoz, 
melyeket február 19-ig kell postára ad-
nunk. 

Január 22-én, a magyar kultúra nap-
ján, a művelődési házban versekkel, 
muzsikával és közös szavalattal kö-
szöntöttük a 197 esztendős Himnuszt.

A nevelőtestület a félév munkáját 
február 3-án értékelte. 

SzínesKert szakköröseink csipkebo-
gyót gyűjtöttek, s ebből finom, vitami-
nokban gazdag italt készítettek a januá-
ri tavaszban.

Megbeszélést tartott a lakiteleki Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma is. Tisztelettel köszönjük azok támo-
gatását, akik adójuk 1 %-ával az elmúlt esztendőkben az alapítvány munkáját segítették. A befolyt összeget a 
gyermekek jutalmazására, iskolai programok rendezésére fordítottuk. Kérjük önöket, hogy ebben az eszten-
dőben is támogassanak bennünket! Adószámunk: 18346644-1-03.

A kuratórium döntött arról, hogy jelentős összeggel támogatja az Eötvös Iskola bővítési terveinek elkészítését. 
Mindannyiunk alapvető érdeke, hogy gyermekeink, unokáink méltó körülmények között tanulhassanak. Ehhez csak 
pályázati forrásból remélhetünk pénzt, de az esetleges pályázat megjelenését kész tervekkel kell várnunk. Az önkor-
mányzat súlyos pénzügyi öröksége miatt egyelőre nem tud erre áldozni, így a szülői munkaközösség támogatását 
is élvezve szeretnénk mindazon magánszemélyek és vállalkozások segítségét kérni, akik számára fontos az iskola-
épület bővítése, a főépület új aulájának, ebédlőjének elkészítése. A képviselő -testülettel egyeztetve szeretnénk az 
árajánlatokból kiválasztani a minden szempontból legkedvezőbbet, s megrendelni a tervezést. Olvasóinkat folyama-
tosan tájékoztatjuk a fejleményekről.

IsKolAI hírEK

A magyar kultúra napját műsorral 
köszöntöttük

A színest Kert szakkör tagjainak 
vidám csipkebogyószedése A csipkebogyóból tápláló, egézséges ital készült

Fellépett az Eötvös Iskola minizenekara is
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KöNYVTárI KAlEIdoszKÓP

A „Kreatív délelőtt” csoport tagjai, kará-
csonyi ajándékot készítettek a gondozási 
központ lakóinak, melyeket átadtunk az 
intézmény vezetőjének.

Mesés manó birodalom című foglalko-
záson lázasan készültünk, karácsonyra 
hangolódva díszítettük a könyvtárat. Az 
elvarázsolt mesebirodalomban a gyerekek, 
szülők nagyon jól érezték magukat, megal-
kothatták saját manóikat.

Adni és kapni is jó érzés! Köszönjük szé-
pen Nagy Julianna Zsuzsanna lakiteleki 
festőművész ajándékát, amelyet a könyv-
tárunkról alkotott. A festmény kölcsönző 
termünk bejáratát díszíti.

Jövő olvasói. Mindig reménnyel tölt el bennünket, könyvtárosokat, amikor a kisgyer-
mekek csoportosan látogatják a könyvtárunkat. E foglalkozásokra különböző temati-
kával készülünk; meseolvasás, filmvetítés, zenehallgatás és a meséhez, alkalmakhoz 
kapcsolódó kézműves foglalkozások, hisz Őket próbáljuk nevelni a jövő olvasóivá. A 
digitális világ mellett a lakiteleki gyerekek örömmel töltik idejüket a megújult könyv-
tárban.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ennek tiszteletére a községi könyv-
tár, a Lakiteleki Tisza Nyugdíjas Klub, a nők klubja és a kézimunka szakkör közös 
szervezésében emlékeztünk meg e jeles napról. Az előadást Harmatos Áronné tartotta. 
Sok érdekes és új információval gazdagodtunk, köszönjük szépen. Az előadás után a 
kézimunka szakkör tavalyi évben készült munkáit tekinthették meg a jelenlévők.

ajándékkönyvek
a lakiteleki Auti Alapítványtól

Évek óta könyvtárunk látogatói az 
alapítvány diákjai, pedagógusai. Az aján-
dékba kapott könyvek között egyaránt 
megtalálható a szépirodalom és a szakiro-
dalom is. Olyan könyveket ajánlunk most 
Olvasóinknak, melyek az autizmusról 
szólnak, de az érintettek szemszögéből, 
izgalmas regények formájában. Ezeket 
a könyveket ajánljuk mindenkinek, nem 
csak az érintetteknek. Mindenkinek, aki 
többet akar tudni önmagáról és a világról 
– és az emberek közti lehetséges kapcso-
latokról. Élettörténeteken keresztül mu-
tatják be az autizmus fajtáit.

„Az autizmus világa sokaknak még 
ismeretlen világ. Nekik azt üzenem, hogy 
az autizmus nem félelmetes. Akkor riasz-
tó, ha olyanok közt vagyunk, akik nem 
értik ezt a világot, ha mi magunk sem ért-
jük az autizmust, és ha nem kapjuk meg 
a számunkra szükséges segítséget, ami 
elérhető lehetne.” Ellen Notbohm”
A témában kölcsönözhető könyvek:
Clare Sainsbury: Marslakó a játszótéren
Donna Williams: Léttelenül
Donna Williams: Eszmélés
Kocsis Alajos: Saját világ, bármi áron
Ellen Notbohm: Tíz dolog, amit minden au-
tizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál
Süveges Julianna: Együtt is távol
Christopher Stevens – Nicola Stevens: 
Egy kisfiú
Gunilla Gerland: Egy valódi ember
John Elder Robison: Nézz a szemembe
John Elder Robison: Nézz a szemembe, 
fiam
Arhur és Carly Fleischmann: Carly hangja
Kartalai Zsuzsanna: Anyacsavar és koc-
kafej
Kutyifa Anikó: Napi felhő
T.O. Daria: Dása naplója
Rupert Isaacson: Lóháton
Rupert Isaacson: Hazatérés
Daniel Tammet: Kék napon születtem
Pápai Ildikó: Azt beszéltük meg, hogy 
boldog leszel
Mocsonoky Anna: Autista a gyermekem
Jodi Picoult: Házirend
Lohonyai Dóra : Karmaváltás
Oravecz Lizanka, Orosz Ildikó : Lizanka
Keith Stuart: Kockafiú
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Január 25-én, 9 órakor a közösségi 
tér aulájában gyülekeztünk, innen indul-
va tettünk egy sétát meglátogatva/érint-
ve Lakitelek néhány nevezetességét. 
Elhaladtunk a Mákvirág Galéria mellett, 
következett a Templom park, ahol 1975-
ig a piac is működött. Néhány mondatot 
említettünk az Országzászlóról, az Emlé-
kezés Harangjáról, a Petőfi Sándor Lantos 
Györgyi által készített bronz mellszobrá-
ról és természetesen a kopjafákról. Ezután 
a Pulai Gyűjteménybe érkeztünk, ahol kü-

lönleges emléktárgyakat tekintettünk meg.  
Elsétáltunk a református és a katoli-
kus templom mellett, majd az utol-
só állomáshoz, a községi könyvtár-
hoz érkeztünk, ami 1985.szeptember 
1-től fogadja jelenlegi helyén olvasóit. 
Az idegenvezetést Fehér István alpolgár-
mester úr örömmel vállalta. Köszönjük!

Amikor visszaérkeztünk kiindulási 
pontunkhoz, ott már vártak bennünket az 
asztaliteniszezni vágyók. Jó hangulatban 
telt el a nap, a hagyományteremtés mel-

lett célunk volt az is, hogy minél többen 
megszeressék ezt a játékot.

A nap folyamán nagy érdeklődés mel-
lett mutatkozott be egy még kevésbé ismert 
sport, a Footgolf. Köszönjük Molnár Ar-
nold és segítői szakmai tájékoztatását. Az 
egész napos eseményt az EMMI SE támo-
gatásával valósítottuk meg, az EFOP-1.5.3-
16-2017-00071 kódszámú pályázatból.  
Köszönet azoknak, akik eljöttek az egész 
napos rendezvényre!

Galgóczy Zsolt programszervező

Évindító sportprogramok

A magyar kultúra napját, a Himnusz 
megszületésének évfordulóját január 22-
én a Lakiteleki Közösségi Tér is megün-
nepelte.

A közösségi művelődés és értékköz-
vetítés ezen a napon különösen kiemelt 
fontosságú a programszervezők, népmű-
velők számára. A kulturális értékek alakí-
tásában a zene, az irodalom, a tánc és a 
képzőművészet is nagy segítséget nyújt.

09 órától - 16 óráig a közösségi tér 
átrendezett aulájában diavetítést tar-
tottunk a 2019. év válogatott kulturális 

eseményeiről. A vetítéshez alkalomhoz 
illő zenei aláfestést is biztosítottunk, to-
vábbá a programoknak megfelelő búto-
rokkal, eszközökkel igyekeztünk mara-
dandó élményt szerezni a látogatóknak.  
10 órától 11 óráig az Eötvös Lóránd Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la ünnepi műsorárát láthattuk. 

A gondozási központ lakói is 
örömmel voltak jelen az ünnepsé-
gen, és csodálták a fiatalok aktivitását. 
A gyermekek a közösségi tér aulájá-
ban kezükbe foghatták bakelit lemezen 

a Himnuszt, amit a Pulai Gyűjtemény-
ből kértünk kölcsön erre az alkalomra. 
Természetesen egy régi, még tekerős 
működésű lemezjátszót is kipróbáltunk, 
melyről több lemezt is meghallgattunk. A 
negyedikeseknek a régi mozi vetítőgépét 
is megmutattuk Vargáné Darabos Márti 
nénivel. Megnézték a gépházat, a belső 
klubot és a felújított olajraktárt. Este biz-
tos sokat meséltek otthon az itt látottak-
ról! Köszönjük, hogy sokan ellátogattak 
hozzánk!

Galgóczy Zsolt programszervező

A magyar kultúra napja

KözössÉgI TÉr
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Decemberben az év legbensőségesebb 
ünnepére készültünk. Ünnepi díszbe öltöz-
tettük intézményünket, advent alkalmával 
kicsit az otthon melegét idézve. 

Katolikus atya és református lelkész 
segítségével készültünk a szeretet ünne-
pére.

Karácsonyi ünnepségünkön a Szivár-
vány óvoda Vackor csoportja kedveske-
dett műsorral Bekéné Kotvics Edit óvó-
nő vezetésével. Vendégünk volt Madari 
Róbert polgármester úr. Minden nappali 
ellátottunkat és bentlakónkat megajándé-
koztunk. 

Január elején betöltésre került a terá-
piás munkatárs (mentálhigiéniás) állás. 
Tapodi Ildikó Kecskemétről érkezett hoz-
zánk. Életútjáról és arról, hogyan került 
Lakitelekre, a következőképpen vall:

„Egy igen hosszú út van mögöttem. 
Nemcsak térben tettem meg nagy utat, hi-
szen tizenhat évet külföldön éltem, hanem 
úgy is, mint általában azok az emberek, 
akik a segítő foglalkozások egyikét vá-
lasztják, lélekben is. Ezt a belső utazást 
nagy kalandként éltem és élem meg ma is 
önmagamban éppúgy, mint az emberekkel 
való találkozásaimban. 

Kecskeméten születtem, és itt is tanul-
tam az érettségiig a Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskolában és Gimnázi-
umban. Gyermekkori élményeim közül 
Lakitelekre érkezve felelevenedtek ben-
nem a tőserdei vasárnap délutáni sétáink 
szüleimmel és testvéreimmel. Közösen 
álmodoztunk arról, hogy egyszer mi is 
veszünk itt egy kis nyaralót. Nővéremmel 
abban hasonlítunk egymásra, hogy mind-
ketten szeretjük az irodalmat, öcsémmel 
pedig a természetszeretet is összeköt min-
ket. Míg ők tanítják is azt, ami a legjobban 
érdekli őket, addig engem a versek, olvas-
mányok és a biológia abban segített és mo-
tivált, hogy egyre több mindent fedezzek 

fel az ember belső világának titkából. Pont 
ez vezetett arra, hogy miután elvégeztem 
a tanárképző főiskolát Szombathelyen, be-
lépjek a domonkos rendbe. Ennek a szer-
zetesrendnek a kontemplatív (szemlélődő) 
ágában éltem tizenhat évet Németország-
ban. Hat éve jöttem haza Magyarországra, 
és most a Domonkos Családon belül ahhoz 
a közösséghez tartozom, melynek tagjai a 
keresztény küldetést családjukban és mun-
kahelyükön élik meg.

Hazaérkezve egy budapesti idősek 
otthonában kezdtem el dolgozni, mellette 
pedig teológiát tanultam. Miután az egye-
temet elvégeztem, akkor sem hagytam el 
az időseket, hanem a gondozottak délutáni 
pihenő idejében jártam el a közeli isko-
lába hittant tanítani. Tanítás közben újra 
kedvet kaptam a tanuláshoz, és elkezdtem 
a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné 
Intézetében a lelkigondozói szakot, egy 
olyan képzést, mely nagymértékben segíti 
munkámat. 

Idősödő édesanyám egyre inkább 
segítségre szorul, ezért költöztem haza 
Kecskemétre, és innen járok ki Lakitelek-
re. Az elmúlt hónapban már megismerked-
hettem az itt élő idősekkel, és már nagyon 
várom, hogy egy kirándulás alkalmával 
bemutathassák nekem az ő szeretett Tős-
erdőjüket.”    

Terápiás munkatársunk, Ildikó nagy 
lelkesedéssel kezdte meg munkáját.  Első 
közös ünnepünk a bentlakó és bejáró gon-
dozottaink születésnapi és névnapi megkö-
szöntése volt. Az erről írt összefoglalóját a 
következő sorokban olvashatják.

„Néhány év óta két nagy közös ünnep-
lés alkalmával köszöntjük fel gondozottja-
inkat születés – és névnapjuk alkalmából. 
Félévente szoktunk egy ilyen szép meg-
emlékezést tartani. Azért tesszük ezt, hogy 
ne maradjon ki senki az ünneplésből. Az 
idén január 23-án azok az idős hölgyek és 
urak voltak az ünnepeltek, akiknek szüle-
tésnapja vagy névnapja 2019. szeptember 
1. és 2020. január 31. közé esett. Erre az 
alkalomra többféle módon is készültünk. 
Az ünnep előtt a közös foglalkozásokon 
beszélgettünk arról, hogy kinek mit jelent 

a szüleitől kapott névvel élni, ki miért sze-
reti, vagy éppen nem kedveli a saját nevét. 
Neveink jelentésének is utána néztünk, 
és visszaemlékeztünk olyan pillanatokra, 
mikor különösen is jól esett hallani nevün-
ket egy szeretett személy szájából. Játé-
kos feladatok segítségével és bensőséges 
együttlétek során sok mindent megtudtunk 
egymásról, néhány gondozottunk születé-
sének körülményeiről pedig megható tör-
téneteket is hallhattunk. 

A csütörtöki közös ünneplés hangula-
tát egyrészt tehát a készülődés, másrészt 
pedig egy nemcsak szép, hanem nagyon 
finom meglepetés is fokozta.  Egy ha-
talmas tortát rendelt intézményvezetőnk 
erre az alkalomra. Mielőtt azonban a tor-
tát felvágtuk volna, énekkel köszöntöttük 
egymást. Az ünnep legszebb pillanata az 
volt, amikor Marika egyesével köszön-
tötte az ünnepelteket, nemcsak felolvasta 
az ünnepeltek névsorát, hanem mi is, az 
otthon munkatársai mindenkihez odamen-
tünk és átadtunk egy-egy szál virágot. Az 
ünnepséget a nappali gondozottak részére 
készült szép épületben tartottuk, és meg-
hívtuk ide a bentlakókat is. Természetesen 
azokat is megajándékoztuk, akik nem tud-
tak egészségi állapotuk miatt átjönni. Őket 
meglátogattuk szobájukban. 

Nagy öröm volt számunkra is látni a 
mosolygós és hálás arcokat. Egy pillanat-
ra, sőt a vidám együttlét idejére mindenki 
elfeledkezett minden gondjáról, bajáról”

A gondozási központ bővítése folya-
matosan zajlik, erről a következő kiad-
ványban bővebben beszámolunk.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
segítette intézményünket bárminemű ado-
mányával, munkájával, hozzáértésével. 
Köszönjük! Mi továbbra is állunk szíves 
rendelkezésükre alap-és szakfeladataink 
tekintetében. Forduljanak hozzánk biza-
lommal! 

Intézményünk elérhetőségei: Gondo-
zási központ: Tel.: 76/449-071; E-mail: 
gondozasikozpont@lakitelek.hu

Gondozási központ nappali ellátás: 
Tel.: 70/199-69-00

Gálné Csomós Mária intézményvezető

A gondozási központ eseményei
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Ebben a számban olyan helybélieket 
kerestünk meg, akiknek az életében tuda-
tos döntés volt, hogy itt tervezik jövőjüket 
településünkön. Arra a kérdésre vártunk 
választ, hogy MI TARTOTT MEG ITT, 
LAKITELEKEN?

NN Sok szép emlék köt ide gyermek 
koromból. Van szép Tőserdőnk. Itt vannak 
a barátaim, vagy ide járnak haza rokon 
látogatóba, amikor összetalálkozhatunk. 
Állás lehetőség sem rossz a környéken, 
vagy legalább elérhető távolságban van. 
Pesten több idő bejutni a munkahelyre, 
mint itt, ha valaki pl. Kecskeméten dol-
gozik. Mivel a Népfőiskolán dolgozom, 
hatalmas fejlődésnek is lehetek szemtanú-
ja, részese. Van szép bőlcsink, óvink, is-
kolánk, melyek jól felszereltek. Rengeteg 
szakkörből lehet választani, zenét tanulni. 
Gyermekeknek, felnőtteknek színvonalas 
kultúrprogramok vannak tálcán kínálva. 
Hagyományőrzők, néptáncosok, zené-
szek, stb..

Ankáné Tábori hajnalka. Itt nőt-
tünk fel, itt van a családunk, a barátaink. 
A gyerekek felneveléséhez szükség van az 
összetartó nagycsaládra.

dósa Mirtill. Talán az, hogy itt élünk 
már huszonpár éve, közel a városhoz. Itt 
nyugodtabb az élet, közel vagyunk a ter-
mészethez. Nagyon sok látnivaló vagy 

esetleg érdekesség rejtőzik a faluban. Per-
sze az is fontos, hogy itt találtam munkát, 
így nem kell máshova költöznöm. Mi sze-
retünk itt élni. Családbarát helység.

magyar Péterné: Ha azt kérdezik Tő-
lem, hogy miért éppen Lakitelek, akkor azt 
válaszolom: mert ide köt minden, s elég 
hűséges típusnak tartom magam. Hogy 
mi tartott itt, akkor arra is tudok röviden 
válaszolni: a család, a foci, és a gyüleke-
zet. Szüleim jó példával állnak előttem: itt 
építkeztek, s neveltek fel minket, itt dol-
goztak, itt kezdtek vállalkozásba. Jó volt 
úgy felnőni, hogy szüleimet mindenki is-
meri, s ők is ismernek mindenkit, s sokak 
által elismertek voltak. Annyira szerettem 
itthon lakni, hogy amikor Nagykőrösre jár-
tam főiskolára, két hónap kollégium után 
vállaltam a minden napos bejárást. Rend-
szeres vasárnap délutáni programunk volt 
apukámmal, hogy mentünk a focipályára. 
Péter megismerése után már más indok is 
volt, hogy ott legyek a meccseken. Nagy 
öröm számomra, hogy fiaink is a korosz-
tályuknak megfelelő csapatot erősitik itt 
Lakiteleken, annak ellenére, hogy nem 
ide jártak általános iskolába. Nem utolsó 
sorban nagy megtartó erő számomra a 
gyülekezet. Gyerekkoromtól járok a he-
lyi református gyülekezetbe, ami nagyon 
fontos a számomra, életem része. Nehe-

zen tudtam elképzelni, hogy máshova 
járjak templomba, a helyieket ismerem, s 
nagy örömet jelent nekem ma is az ottani 
szolgálat. Férjem is itt nőtt fel Lakitele-
ken, nem is volt számunkra kérdés, hogy 
itt építkezzünk. Igaz nem itt dolgozunk, de 
számunkra Lakitelek a nyugalom szigete. 
Öröm itt lakni, ahol annyi lehetőséget 
talál az ember a feltöltődésre, amennyit 
csak akar. Egy közösségtől annyit kap egy 
ember, amennyit beletesz. Mi igyekszünk 
szerény eszközeinkkel tenni azért, hogy 
Lakitelek valóban az otthonunk legyen.

raisz árpádné Farkas renáta: Az 
egyetem elvégzése után férjhez mentem, 
és közös életünket is ott Sopronban kezd-
tük el. Összességében 8 évet éltem ott. 
Azóta sokszor és sokan megkérdezték, 
miért hagytuk ott azt a szép vidéket. Ak-
kor egy betegség miatt költöztünk a szüle-
im közelébe, de sosem bántuk meg, sőt ma 
már nem tudnám elképzelni, hogy a szülő-
falumtól több száz kilométerre éljek. Nem 
bántuk meg, mert mindig éreztük, hogy az 
itteni élet jobb, mint az ottani. Talán az a 
válasz, hogy idegenben, gyökerek nélkül 
valami hiányzik az életből, ami évek alatt 
sem teremtődik meg! Ide kötnek a gye-
rekkori emlékek, a szüleim közelsége, az 
ismerős utcák, tanárok, emberek. Ezeket a 
gyökereket egy új helyen, nehéz pótolni.

EgY KÉrdÉs öT VálAsz

Vajon mit változtatna a mostani ön-
magadon az, hogy ha 20-25 évvel ezelőtt 
jobban odafigyeltél volna magadra?

dohányzás: A cigaretta az egyik olyan 
káros szenvedély, amelyre semmilyen 
formában nincs szüksége a szervezetnek. 
Semmilyen pozitív hatással nem bír, el-
lenben rengeteg negatív hatása van a szer-
vezetre. Mind a légzőszerveink, mind a 
kardiovaszkuláris rendszerünkre igen nagy 
terhet ró a rendszeres nikotin fogyasztás. A 
dohányzás folyamatosan roncsolja a sejtek 
regenerációját, így megnő a kórnikus be-
tegségek kockázata. A bőr megereszkedése, 
sárga fogak és bűzös lehelet már csak hab a 
tortán. Mindegy, milyen korban vagyunk, a 
dohányzást soha nem késő abbahagyni, de 
legjobb lenne soha el sem kezdeni.

ráncok és anyajegyek: Fiatal(abb) 
korban, sokan gondolják azt, hogy nincs 
is fontosabb, mint a tökéletesen barna bőr. 
Megfeledkeznek azonban arról a fontos 
tényről, hogy a szoláriumban és a napon 
töltött órák száma összeadódik és ennek 
hatására – egyéni adottságoktól függően – a 

bőr korábban kezd ráncosodni és egyre több 
anyajegy alakul ki rajta, amely fokozott ve-
szélyt jelent a melanóma kialakulásában. 

Elégséges vízfogyasztás: Aki rend-
szeresen elegendő vizet fogyaszt, annak 
hidratált a bőre, egészséges az emésztése, 
ritkábban fáj a feje, életerősebb és maga-
sabb a vitalitása. Megéri már egészen fia-
tal kortól rászokni a rendszeres és megfe-
lelő mennyiségű ivásra. 

Egészséges étkezés: Talán nem kell 
mondani, hogy az egyik legfontosabb té-
nyező az, hogy milyen ételekkel tápláljuk 
a szervezetünket. Rengeteg egészségügyi 
gond megelőzhető az egészséges élet-
móddal, amelyre soha nem késő áttérni. 
Tegyünk próbát és legyünk türelmesek. A 
régen kialakult túlsúly, magas vérnyomás, 
pajzsmirigy vagy vércukor baj, nem múlik 
el egyik napról a másikra, de kitartással és 
türelemmel elérhetjük a várva-várt válto-
zást. Azonban ha már egészen fiatal ko-
runktól figyelmet fordítunk az egészséges 
étkezésre, elkerülhetjük az imént sorolt 
betegségeket is. 

stressz mentesség: A mai világban 
mindenhol és mindenkor stresszelünk. 
Aggódunk a gyermekeink miatt, közben 
felidegesít a felettesünk, de összevesz-
tünk a házastársunkkal és még az a barom 
is ránk dudált az utcán. Vezessük le a fe-
szültséget! De ne az evésbe meneküljünk!  
Mozogjunk, meditáljunk, relaxáljunk és 
nevessünk sokat. Egy kutatás kimutatta, 
hogy már az erőltetett mosolygás is jóté-
kony hatással van a szervezetre és bein-
dítja a boldogság hormonok termelését. 
Próbáljuk ki! Mosolyogjunk sokat. 

Ez az írás is az EFoP-1.5.3-16-2017-
00071 – „humán szolgáltatások fejlesz-
tése térségi szemléletben a Tiszakécs-
kei járásban” projekt keretein belül 
készült. További érdekes tartalmakért 
a témában megtalálhatóak a www.
sportelmenyekbacsban.hu weboldalon.

Mit (t)ennél másként, ha 20 évvel fiatalabb lehetnél?
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A lakiteleki Szikra Horgászegyesü-
let immár 40 éve biztosítja a horgászat, 
mint rekreációs és hobbitevékenység 
elérhetőségét községünkben. Az Egye-
sületünk jelenleg 200 taggal rendelke-
zik, ezzel Lakitelek legnagyobb civil 
szervezetének tekinthetjük.  A 40 év 
alatt több személycsere is történt az 
elnökségben, ennek eredményeképpen 
2018. évtől jómagam végzem az elnöki 
feladatokat, teendőket a 2019-ben meg-
választott Választmánnyal együtt. Az 
egyesületi munka oroszlánrészét Ker-
tészné Szécsényi Mariann, mint elnök-
ségi tag végzi, a bürokrácia útvesztőjé-
ben próbál nekünk lámpást tartani.

Az Egyesületünk a Lakitelek kül-
területén, festői környezetben lévő Tő-
zegbánya tavak 14 hektáros, valamint 
a Kalócz Antal tulajdonában lévő, de 
Egyesületünk által bérelt cca. 1 hektá-
ros Felső tározó vízterületén végez hal-
gazdálkodási tevékenységet. (Jelenleg 
5 fő hivatásos halőrrel!)

Az utóbbi években a Lakitele-
ki Népfőiskola Alapítvánnyal szoros 
együttműködést hoztunk létre, mely-
nek keretében az Alapítvány jelentős 
pénzösszeggel támogatja az Egyesület 
működését. ( bérkifizetés, haltelepítés, 
egyéb fejlesztés)

Évente 4-5 alkalommal haltelepí-
tést hajtunk végre, melynek során az 
elmúlt évben a Tőzegbánya tavakba is 
került kísérleti jelleggel nyurga ponty 
állomány. A terület vadságát és „tüs-

kevári” mivoltát jellemzi, hogy a fris-
sen telepített halállomány boldogan 
zavarta fel a tavak öreg halait, és több 
Horgásztársunk is megismerkedhetett 
a Tőzeges „zsinórtépő” öreg halaival. 
Szívügyünknek tekintjük a Tőzegbá-
nya tavak környezetének rendbetételét 
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen. 
Nem titkolt szándékom, a tavak környé-
kén egy tanösvény létrehozása, hiszen a 
Tőzeges hihetetlen gazdag állat-és nö-
vényvilággal rendelkezik, amit minden 
természetjáró embernek látni kellene!

A közeli jövőben szeretnénk egy 
olyan komplex vízi élőhelyet létrehoz-
ni a Tőzegesben, ami mind a horgászni 
vágyók, mind a kirándulni és sétálni 
vágyók igényeit ki tudná elégíteni.  Cé-
lunk az is, hogy a Felső tározón és a 
Tőzegesben az intenzív haltelepítések 
által minél több, nem helyi lakos jöjjön 
hozzánk horgászni, kirándulni, mert ez 
településünk jövőjének egyik alappilé-
re. 

Lakitelek Önkormányzatával 
együttműködve egy olyan civil szerve-
zetet szeretnénk működtetni a jövőben 
is, ami a közösség érdekeit szolgálja a 
közeli- és a távolabbi jövőben is!

Köszönjük eddigi Elnökeink, bi-
zottsági Tagjaink, egyéb ügyfeldolgo-
zásban részt vevő Tagjaink munkáját, 
akik nélkül most nem lehetne egy ilyen, 
nagy létszámot magába foglaló Egye-
sülete településünknek!

Tisztelettel: Heinrich Gábor - elnök

A Szikra Horgászegyesület tevékenysége

szoCIoPolY
2020. február 28-án 17 órai kezdettel  

Szociopoly – színházi társasjá-
ték a Jurányi Ház társulatával. 
helyszín: Lakiteleki Közösségi Tér.

Szeretettel várjuk mindannyiukat 
egy társasjátékra, melyben tét nélkül 
és szórakoztató módon kipróbálhatják, 
hogy milyen lehetőségek közül választ-
hat, illetve milyen döntéseket kell meg-
hoznia ma egy szegény magyar család-
nak.

Sikerül-e kimászni a gödörből? 
A játék konstruálta valóságban min-
denki egyenlően szegény lesz egy-két 
órára, és a saját bőrén fogja érezni a 

kirekesztődés szorítását. A játék ér-
zelmi energiáját használjuk arra, hogy 
a résztvevők átélhessék a munka, 
pénz és erőforrások nélküli minden-
napi túlélés döntéseinek feszültségét. 
A falu lakói – akiket a nézők személye-
sítenek meg – határozniuk kell: Akar-
nak-e feketén dolgozni, befizetik-e a 
villanyszámlát, fordulnak-e uzsoráshoz 
kölcsönért? Ha egy játékos szembesül 
azzal, hogy milyen alternatívák közül 
választhat az, aki szegény, hogy mire is 
elég a segély vagy a családi pótlék, akkor 
van esélyünk arra, hogy az intolerancia 
helyett a szolidaritás irányába forduljon. 

A 10-15 nézőből álló csapatoknak (akik 
4 tagú családokat – szülők és 2 gyermek 
– képviselnek) egy hónapig kell meg-
élniük ezekből a forrásokból. A hónap 
napjait jelző táblán haladnak, miközben 
színészek mutatják be rövid jelenetek 
keretében a falu nevezetesebb lakóit: 
az uzsorást, a rendőrt, a polgármestert, 
akik közvetlenül meg is szólítják a né-
zőket. A nézőknek döntéseket kell hoz-
niuk kiadásaikról és bevételeikről, de 
természetesen – akárcsak az életben –, a 
véletlen is befolyásoló tényezővé válik 
olykor…

Vass Balázs Ákos
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Lakiteleki vagyok. 
Máshol lakom, de Lakitelekre megyek 

haza, ha honvágyam van, Lakitelekre 
gondolok. A gyerekkoromban megismert, 
végigjárt utcákra, épületekre, mezőkre és 
legfőképpen a Tőserdőre. Szüleimmel na-
gyon sok időt töltöttem a háztáji földeken, 
termesztve a krumplit, görögdinnyét, ara-
tás után a tarlón szaladgálva, szalmabálá-
kat gyűjtve, a betárolandó gabonába térdig 
süllyedve, majd a szikrai tanyán az állatok 
közt segítve apukámnak az ellátásukban. 
Visszagondolva teljesen érthető, miért nem 
bírok ki szinte egy napot sem egy lakásba 
szorulva. Fűz Jenő bácsinál tanultam meg 
úszni a nyári táborokban, Szabó Jani bá-
csinál meg a kerékpár sportosabb oldalát 
kezdtem el ízlelgetni. Aztán az egyetem 
óta a túrázás, hegymászás szépségeivel is 
megismerkedtem, de immár 5-6 éve csak 
a hosszútávfutásra és az országúti kerék-
pározásra koncentrálok. Manapság már 
bármikor le tudok futni különösebb kime-
rülés nélkül dombos terepen is 20-30 ki-
lométert 2-3 óra alatt, vagy intenzívebben 
gurulni 100 kilométert kerékpáron. A hét 
közbeni 1 órás edzések és a hétvégi hos-
szabb etapok alatt kiszellőztetem a fejem 
a munka világától. Ha hazamegyek, akkor 
időjárástól függetlenül is mindenképp be-
iktatom a futást a Tőserdőben, lehetőleg 
hajnalban, amikor szerinem a legszebb az 
erdő és a Holt- Tisza.

Lakitelekről nem csupán a természet és 
a sport szeretetét hoztam, hanem Kovács 
Pannika néninek köszönhetően a kémia és 
a biológia szeretetét és a kísérletezéshez 
való kedvet, valamint a versenyeken való 
indulás miatt a megmérettetések okozta 
izgalom leküzdését is. Csányi Jancsi bá-
csitól a matematika, Olajos Tanár Úrtól 
kapott nyelvtani- és fogalmazásbeli ala-
pok mellett a mindig pozitív életszeméle-
te teremtették meg a lehetőséget a későbbi 
életutam sikeres folytatásához. A kecs-

keméti Katona Gimnázium biológia-ké-
mia-fizika tagozatát követően a Budapesti 
Műszaki Egyetemen vegyészmérnöki 
diplomát szereztem, majd 5 évvel később 
doktori címet (PhD). Úgy gondoltam, az 
erős mérnöki- és fejlesztői tudásom kevés 
lesz az életben a boldoguláshoz, ezért egy 
mérnök-közgazdász másod-diplomát is 
szereztem a doktori közben. A székesfe-
hérvári Videoton üzletfejlesztésén töltött 
rövid kitérőt követően visszatértem a ku-
tatás-fejlesztéshez, mivel sikerült felvé-
telt nyernem az Egis Gyógyszergyár, mai 
nevén Hatóanyag Fejlesztési Kísérleti 
Üzemébe. Fejlesztőmérnökként eltöltött 7 
év alatt számos generikus és néhány origi-
nális hatóanyag laboros fejlesztésén, majd 
üzemi megvalósításán dolgoztam, amely 
egy izgalmas, kreativitást, ugyanakkor 
nagyon sok más szakmai területtel való 
együttműködést igénylő feladat. Immár 
5 éve, hogy felkértek az üzem vezetésére, 
amely korábban ugyan még álmaimban 
sem szerepelt, de az eltelt idő igazolta a 
belém vetett bizalmat, hiszen az addig 
megszerzett szakmai tudásomon túl a 28 
fős üzem vezetését is eredményesen el tu-
dom végezni. 

Mindig büszkeséggel tölt el, amikor 
egy olyan újabb gyógyszer-törzskönyvet 
kapunk meg a hatóságoktól, amelynek a 
fejlesztésében én vagy az üzemi kollégáim 
részt vettünk. Talán furcsa kimondani, de 
megnyugtató, amikor a vállalatunk gyógy-
szereivel találkozom szüleimnél, de leg-
büszkébb mégis akkor voltam, amikor kis-
fiam születésénél feleségemnek egy olyan 
Egis által forgalmazott injekciót adtak be, 
amelyről tudtam, hogy már az általam fej-
lesztett hatóanyagot tartalmazza. Jelenleg 
pedig az ad hatalmas motivációt, hogy 
olyan új üzemrészek kialakításán dolgo-
zunk, amelyekben rák ellenes gyógyszerek 
előállítása is lehetségessé válik.

Jelenleg feleségemmel és kisfiammal 

Csömörön élünk, ami egy szeretnivaló 
dimbes-dombos kis zsákfalu Pest határa 
mellett. Érdekes volt látni, hogy az elmúlt 
évtizedben a falu milyen hatalmas fejlő-
désen ment át, az egyszerűbb közösségi 
munkával létrehozott rekreációs célú pa-
tak-sétánytól kezdve a vadonatúj egész-
ségház, vagy az új református templomon 
át odáig, hogy a belterületen már keresve 
is alig találni rossz minőségű szilárd bur-
kolatú utat. De sokfelé járok (kerékpáro-
zom) az országban és a világban, így más 
összehasonlítási alapom is van, amikor 
azt mondom, hogy nagyon szomorúan 
mentem mostanság Lakitelekre. Érthetet-
len volt látni, hogy a nem is oly rég még 
fejlődésnek indult falu külső állapota más 
területekkel ellentétben mennyire lerom-
lott, visszaesett a fejlődésben. De még 
rosszabb volt hallani az eltérő politikai 
nézetek miatti széthúzásról, elmérgese-
dő emberi kapcsolatokról, ami szerintem 
a legnagyobb kerékkötője a fejlődésnek. 
Nagy örömmel tölt el a falu új vezetésé-
nek megválasztása, hiszen pár hónap alatt 
már egy sokkal nyíltabb, együttműködőbb 
légkört teremtettek, és ez még elszárma-
zottként is érzékelhető.

Százdi László

ÜzENET hAzA!

Ádám Richárd falugazdász vagyok, 
2017-ben diplomáztam mint gazdasági 
és vidékfejlesztési agrármérnök a Neu-
mann János Egyetem Kertészeti és Vi-
dékfejlesztési Karán. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamaránál 2019. április 1-e 
óta dolgozom, falugazdászként segítem a 
hozzám forduló gazdákat pl. az ősterme-
lői igazolványokkal kapcsolatos ügyinté-
zésben, vagy a területalapú támogatások 

benyújtásában. A szomszédos települé-
sen, Szentkirályon lakom, így nagy öröm 
volt számomra, hogy 2019. november 1-
jével Lakitelek, Szentkirály településeken 
teljesíthetem a falugazdászi feladatokat. 
Az ügyfélfogadási idő továbbra is kedd 
7:30-12:00, 12:30-16:30, és szerda 7:30-
11:00. Forduljanak hozzám bizalommal 
személyesen vagy a 06-70-450-3334-es 
telefonszámon! 

Új falugazdász
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hogyan pörögjünk fel a téli fáradtságból?
Szürkeség, kevés napfény, hosszabb 

éjszakák és rövidebb nappalok. Eső, köd 
mind-mind arra ösztönöz minket, hogy 
még fáradtabbnak érezzük magunkat, 
mint amilyenek vagyunk.
Mit tehetünk ellene?
1., Vízfogyasztás: Több írásunkban is 
szóltunk már a vízfogyasztás fontosságá-
ról és ebben a cikkben ismét helyet kap. 
Aki elegendő vizet fogyaszt, annak job-
ban pörög az agya. Fontos lenne, hogy 
mindenki elérje a napi 2,5-3 liternyi víz-
fogyasztást. Ha eddig keveset ittál egy 
nap, akkor adj időt magadnak és foko-
zatosan turbózd fel a mennyiséget. Nem 
csak a fáradtság megelőzése miatt fontos 
ez, de betegségek megelőzésében is fon-
tos szerepet játszik a megfelelő mennyi-
ségű folyadék bevitel.
2., Cseréld le a kávét: Például zöld teára. 
Ez a megoldás több szempontból is kifi-
zetődő. A zöld teában lévő koffein hatása 
folyamatosan ürül ki a szervezetből, így 
tovább tart a hatása. Nem mellesleg köz-
ben méregtelenít is. 
3., Csak csokit ne: Helyette fogyasszunk 

inkább aszalt szilvát, olajos magvakat és 
gyümölcsöket. Az agy mikor édesség utá-
ni sóvárgást jelez, ugyanarra a tápanyagra 
vágyik, mint ami a csokiban és az almá-
ban is megtalálható. Azaz csoki helyett, 
válasszuk az almát. 
4., Füstmentes élet: A dohányzásról is 
írtunk már, de az egészséges életmódban 
nincs helye a dohányzásnak. Hiszen hiá-
ba teszünk az egészségünkért helyes ét-
kezéssel és testmozgással, a dohányzással 
nyakon vágjuk erőfeszítéseinket. Nem le-
het eleget hangsúlyozni, hogy a dohány-
zás az egész szervezetre felesleges káros 
hatást gyakorol, mind a légzőszerveinkre 
és a keringésirendszerre. Nem mellesleg 
drága is. Ideje felhagyni vele.  
5., Pihentető alvás: Szervezetünk nem 
véletlenül vált alacsonyabb kapacitásra, 
adjuk meg neki a szükséges pihenést. 
Amikor tehetjük, aludjunk eleget és pi-
henjünk. A minőségi alvás alapvetően 
fontos az egészséges szervezet számára.
6., Mozgás: Nem baj, ha csak sétálni van 
erőnk vagy kedvünk. De akkor is men-
jünk és csináljuk. A fűtés szezon miatt 

szennyezettebbek a városok, falvak. Ha 
tehetjük, menjünk el hétvégente a hegyek-
be sétálni, levegőzni. Nem csak a tüdőnek 
teszünk jót vele, de elménk is megtisztult 
és a testünket is átmozgatjuk. 
7., Étkezés: A hideg időben sokkal job-
ban kívánjuk a nehéz, zsíros ételeket, ám 
pont ezek emésztése miatt leszünk fárad-
tak és nyomottak. Igyekezzünk a hideg 
időben is tartani magunkat az egészséges 
étkezéshez, már ezzel is sokat teszünk a 
fittségünkért és a betegségek megelőzésé-
ért. sok sikert!

Ez az írás is az EFoP-1.5.3-16-
2017-00071 – „humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a Ti-
szakécskei járásban” projekt keretein 
belül készült. További érdekes tartal-
makért a témában megtalálhatóak a 
www.sportelmenyekbacsban.hu web-
oldalon.

Lakiteleken a Sportbál már évek óta a báli szezon elmarad-
hatatlan eseménye. Így volt ez ebben a farsangi időszakban is. 
Február elsején, szombaton megtelt a Népfőiskola Tisza Ven-
déglője focistákkal, a sportot, labdarúgást szerető fiatalokkal, 
támogatókkal és táncolni szerető vendégekkel. A hajnalig tartó 
jó hangulatról a Kecskeméti Hangulat zenekar gondoskodott, a 
finom és bőséges vacsorát a Népfőiskola szakácsai készítették. 

A Lakiteleki Tornaegylet tisztújítás előtt áll, s az átmeneti 
időszak ellenére is egy sikeres jótékonysági rendezvényt bonyo-
lítottunk le. Reméljük, hogy a megújult egyesület hamarosan 
megerősödve töltheti be a lakiteleki sportéletben vállalt hagyo-
mányos szerepét!

Tisztelettel köszönjük a támogatást mindenkinek, aki a be-
lépőjegy kifizetésével, támogatói jegy és tombola vásárlásával, 
valamint tombola tárgyak felajánlásával hozzájárult a bál ered-
ményes lebonyolításához.

Gulyás Imre
Lakiteleki Tornaegylet szakosztályvezetője

sikeres sportbál - a megújulás útján

Tisztelt Lakosság!
Információs Fórum a magánszemélyek számá-

ra elérhető állami támogatásokról. Témák: - CSOK, 
- CSOK mellé igényelhető államilag támogatott hitel, 
- Babaváró hitel, - Lakások energetikai korszerűsítése. 
Szervező Lakitelek Önkormányzata, Hegedűs-Boros 
Rebeka. Helyszín: Lakiteleki Közösségi Tér. Időpont: 
2020.02.26. 17 óra.
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OtthOnunk lakitelek
Megjelenik időszakonként • Kiadja: Lakitelek Önkormányzata • Felelős kiadó: 
Madari Róbert polgármester • Felelős szerkesztő: Harmatos Áronné. A cikkek 
írói írásaikért felelősséget vállalnak. • szerkesztőség elérhetőségei: 6065 Laki-
telek, Széchenyi krt. 48. e-mail: vassaniko@gmail.com telefon: +36709317951 • 
Nyomdai munkák: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel: 76/441-
519 Felelős vezető: Tóth Géza

Polgármestei 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 Nor-
bert: 06-76/449-279
Védőnők: 06-76/449-039
Családsegítő szolgálat: 06-76/449-034; 
06-70/198-7420
Gyógyszertár: 06-76/449-075
Laboratórium: 06-20/519-5789; 06-
20/934-0211
Állatorvos: - Dr Pesír Zoltán: 06-
20/361-9330
Rendőrség: 06-76/441-155
Körzeti Megbízott – Ledniczky Tibor: 
06-20/539-5899
Polgárőrség – Madari Andor elnök:
06-30/412-5417
Tűzoltó parancsnok – Müller Ferenc: 
06-70/978-9265
Laki-Konyha Kft.: 06-76/449-074
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: 06-30/343-4455
Hulladékszállítás – FBH NP Kft.:
06-79/524-821
Volánbusz – menetrendi információ: 
06-1/382-0888
MÁV – ügyfélszolgálat: 06-1/349-4949

Fontosabb
telefonszámok

ANYAKöNYVI 
hírEK

születtek: Verebélyi Balázs 
édesanyja neve: Hegedűs Gab-
riella, Szabó László édesanyja 
neve: Varga Viktória, Kóródi 

Milán András édesanyja neve: Bíró Ág-
nes.

Házasságot kötöttek: Horváth Gábor 
István és Angyal Zsófia, Tóbi Kálmán és 
Pénzes Krisztina, Damásdi András és Sza-
bó Mária Teréz, Dudás Sándor Levente és 
Sütő Ágnes.

Elhunytak: Tóth József 
1960. Gulyás Imréné Vá-
nyolós Mária 1930. Csontos 

Mihály Péter 1931. Balla Mihály 1938. 
Cina József 1957. Bodor István 1944. Ba-
lázs Illésné Varga Mária 1934. Pap Imre 
Lászlóné Lévai-Tóth Ilona 1945. Aradi 
József 1948. Tubak Gyuláné Seres Juli-

anna 1934. Csáki Vilmos 1939. 
Tyukász Györgyné Festő-Hege-
dűs Jolán 1932. gál lászlóné Pap Mária Nagykőrö-

sön született 1929. február 10-én földmű-
ves családban. Elhunyt 2020. 01. 26-án, 
február 10-én töltötte volna be 91. évét.

Gál Lászlóval 1950. június 24-én 
kötött házasságot, három gyermeküket 
szeretetben nevelték fel. Férje körzeti 
villanyszerelő volt Lakitelek-Szentki-
rály-Nyárlőrinc településeken, később 
két fia is nyomdokába lépett. Marika néni 
háztartásbeli volt, de amíg a DÉMÁSZ 
iroda a családi házuknál működött, na-
gyon szorgalmasan intézte a telefonokat, 
felvette a hibákat és továbbította azokat. 
Szabadidejében nagyon szeretett olvasni, 
rendszeres olvasója volt a községi könyv-
tárnak.1987-ben meghalt a férje, nagyon 
magányos lett, nagynak bizonyult a csa-
ládi fészek, melyet 1993-ban eladott és 
legkisebb fiához költözött. Feldolgozha-
tatlan volt számára, amikor 2007-ben le-
gidősebb fiát elveszítette. Folyamatosan 
a családjának élt, a családját minden elé 
helyezte, imádta 7 unokáját, 9 dédunoká-
ját és 2 ükunokáját.

Nyugodjon békében!

megemlékezés
gál lászlóné Marika néniről

1929-2020.

Mit kezdjünk a
használt sütőolajjal?
A legtöbb háztartásban problémát 

okoz a használt étolaj kezelése. Az 
olaj egy veszélyes anyag, mely a kül-
világba kerülve komoly fenyegetést 
jelent, különösképpen élővizeinkre és 
az ivóvízre nézve.

Tudta? 1 csepp olaj akár 1000 liter 
élővizet is beszennyezhet!

Rendkívül fontos a használt étolaj 
megfelelő kezelése, tisztítása és újra-
felhasználása.

Leadható a MOL töltőállomásokon 
(legközelebb Kapásfaluban). (Bármi-
lyen tárolóban, maximum 10 liter).

Az Univer Coop üzletekben most 
1 literes kiszerelésben, egyszerre ma-
ximum 5 liter vásárlási kupon ellené-
ben visszaváltható. Az akcióról tájé-
kozódhatnak az üzletben.



Nagy erőkkel zajlanak az M44-es autóút
új Tisza-hídjának munkálatai
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Major józsefné Fekete Mária szüle-
tett: Kecskemét, 1935. november 19.

Mély fájdalommal tudatjuk Lakitelek 
lakosságával, hogy Marika néni 2020. ja-
nuár 27-én elhunyt.

Ő azok közé tartozik, akik nagyon so-
kat tettek községünkért és értünk, lakite-
lekiekért. Az idősebb korosztály minden 
tagjának van olyan élménye, amely köz-
vetlenül vagy közvetve Marika nénihez 
köthető.

Személyében olyan vezetője volt La-
kiteleknek, aki tudott beszélni az itt lakók 
nyelvén, legyen az a szó jó értelmében 
vett kétkezi munkás, szakember vagy 
olyan, akiknek a tanulmányokból több 
jutott. LAKITELEKI volt ő, csupa nagy-
betűvel, olyan, aki hosszú időn keresztül 
szolgálta faluját, községét.  Emlékezve rá, 
elevenítsük fel munkásságát.

Iskolai végzettségei: Érettségi, Ál-
lamigazgatási Iskola, Államigazgatási 
Főiskola, a munkaköréhez tartozó számos 
szaktanfolyam, anyakönyvvezetői képe-
sítés (mint anyakönyvvezető 33 évig látta 
el ezt a feladatot).

szakmai életút: 1954. augusztus 1-én 
kezdődött munkaviszonya. Első munka-
helye a Borforgalmi Vállalat, adminiszt-

rátori beosztásban dolgozott.
1955.július 1-től nyugdíjba vonulá-

sáig, 1990-ig közalkalmazott a Lakitele-
ki Tanácsházán (ma önkormányzat): két 
évig adminisztrátor, 1957-től igazgatási 
előadó, 1958-tól VB titkár, majd 1980-tól 
10 éven át tanácselnök.

Munkája során nagy szerepet vállalt 
a település fejlesztésében. Irányítása alatt 
számos, lényeges intézménnyel gyarapo-
dott községünk: művelődési ház, isko-
lák, egészségház, posta stb.). A fürdő, az 
üdülőterület kiépítése, a telefonhálózat, 
a gázszolgáltatás bevezetése nem kevés 
szervezési feladatot, munkát jelentett 
számára. Jó kapcsolatot épített ki a kö-
zségben működő gazdasági vállalatokkal, 
amelyek segítették a tanács munkáját a 
településünk értékeit növelő, maradandó 
eredmények elérésében.

Munkáját több elismerés is tanúsít-
ja. Kitüntetései: A Honvédelmi Érdemé-
rem kitüntetést 3 alkalommal kapta meg. 
Ő volt ugyanis a község polgárvédelmi és 
katonai ügyeinek felelőse.
A Tanács Kiváló Dolgozója kitüntetés 
– 1977.
A Munka Érdemrend bronz fokozata - 
1980.

Lakitelekért Emlékérem – 2009.
Társadalmi tevékenységei, szerepei 

a teljesség igénye nélkül:
Lakiteleki Nőbizottság – tag, elnök, ve-
zető
A Magyar Nők Országos Szövetsége - el-
nökségi tag
Kézimunka szakkör – alapító és vezető-
ségi tag
Lakiteleki Szikra Kórus – tag.

Lakitelek saját halottjának tekinti Major 
Józsefné Fekete Máriát.

Nyugodjon békében, Marika néni! 

Búcsú Major józsefnétől
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Szerda délután Piroska és Ágika fehér 
munkaruhában, széles mosollyal és terí-
tett asztallal várt bennünket a népfőiskola 
zöldségfeldolgozójában. Munkafolyama-
tot ugyan nem láthattunk, de a makulátla-
nul tiszta helyiségeket végig járhattuk és 
a zöldségfeldolgozáshoz szükséges esz-
közökről sok ismerettel gazdagodtunk.

Először Piroska néni köszöntött ben-
nünket, elmondta a látogatás menetrend-
jét, majd átadta a szót Ágikának, aki a 
biokertészetről adott át néhány infor-
mációt. Megtudtuk, hogy szigorú elő-
írásoknak kell megfelelni a biokertészet 
üzemeltetésénél. A magok beszerzésénél 
is az előírásokat kell követni, a kártevők 
ellen is csak a megengedett bioszerekkel 
lehet védekezni. Jelenleg saját dugvá-
nyozású, palántázású virágokban lehet 
gyönyörködni, valamint répa, karalábé, 

borsó, káposztafélék, paradicsom, papri-
ka, zeller, retek található a kertészetben. 
Ezek nagy része a népfőiskola konyhájára 
kerül be, egy részét árusítják, valamint a 
többlettermést feldolgozzák a zöldségfel-
dolgozóban.  A hiányzó zöldségeket és 
gyümölcsöket ismerős, megbízható, főleg 
lakiteleki termelőktől szerzik be. Felhív-
ták a figyelmet a komposztálás fontos-
ságára is, valamint a tartósítószermentes 
befőtt, lekvár, savanyúság, ivólé készíté-
sére. Ezután jött a séta. Először a „szen-
nyes” övezetben jártunk, ide kerülnek be 
az alapanyagok mérésre, megmosásra, 
majd a nyersanyaghűtő kamrában tárol-
ják a feldolgozás megkezdéséig. Érdekes, 
de ugyanakkor nagyon veszélyes gépek 
használatáról szereztünk tudomást, mint 
darálógép, káposztaszeletelő, aprítógép, 
gyümölcsprés. Érdekes volt számunkra 

a befőző automata működése is. Meg-
tanultuk, hogy a ” sokkoló” elnevezésű 
géppel pillanatok alatt le lehet fagyasz-
tani a zöldséget, így nem lesz úgyneve-
zett löttyedt állagú a termék. A duplikátor 
dupla falában lévő gőz hatására elkészül 
a paprikakrém vagy a paradicsom. A fő-
zőzsámolyokra nagy fazekak kerülnek, 
melyben rotyognak a lekvárok. Az aszaló 
szekrény, a vákuumcsomagoló látványa is 
új ismeretet nyújtott.  Sétánk végezetével 
a polcokon sorakozó kész finomságokban 
gyönyörködhettünk, majd meg is ízlelhet-
tük a zakuszkát, a birsalmasajtot, a sava-
nyúságot, a lekvárokat és a különlegesen 
sűrű és jóízű ivóleveket.

Köszönjük a tartalmas információkat 
nyújtó előadást és a kóstolgatás lehetősé-
gét is. 

A mentortanárok

Beszámoló a február 5-i programunkról

Miért kapcsolódtam be ebbe a pályázatba?
„Én azért szerettem volna ebbe a pá-

lyázatba jelentkezni ,mert nagyon sze-
retek kertészkedni, meg tudtam, hogy 
sok mindent megtanulhatok. Szeretek 
kalandozni. A virágokat nagyon szere-
tem, főleg a levendulát.”

Tamási Gréta 3.a

„Azért szeretnék részt venni, mert 

szeretem a zöldségeket és a gyümölcsö-
ket.  Érdekel a kertészkedés. Szeretem 
az állatokat.”

Major Máté  4.a

„Azért szeretnék a farmer klubba 
menni, mert nagyon érdekes dolgokat 
ismerhetek meg. Már régóta érdekel a 
környezet, és sok új dolgot szeretnék 

még kipróbálni. Lehet, hogy ezáltal 
megtanulom, hogyan vigyázzak, sze-
ressem a környezetünket. Szeretek so-
kat kint lenni a szabadban. Minél több 
zöldséget akarok megismerni. Jó lenne 
megtanulni, hogyan kell  bánni a növé-
nyekkel, és sok érdekes helyre szeret-
nék  menni.”

Bodri Bella  4.a
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Folytatjuk az aktív tevékenységet a 
tankertben változatos munkálatok vég-
zésével, mint ültetés, locsolás, gazolás, 
betakarítás.

Terveink között szerepel a népfőis-
kola meglátogatása, ahol a biokertészetet 
tekinthetjük meg, bekapcsolódva az aktu-
álisan zajló munkafolyamatokba.

Tiszaalpáron a Naturalpár Kft-nél a 
fűszerpaprika előállításának menetével 
ismerkednénk meg, valamint a gyártás-
hoz szükséges gépekkel, eszközökkel 
kapcsolatban szeretnénk hasznos ismere-
tekkel gazdagodni.

Gyöngyösi Sándor gombatermesztő-

höz is ellátogatunk majd Fülöpjakabra, 
ahol megismerkedünk a különböző gom-
bafajtákkal és a termesztésük folyamatá-
val.

Gyermekeink ugyan járnak a Lakite-
leki Népfőiskolára lovagolni, de kíván-
csiak vagyunk a tiszakécskei lovasok 
életére is.

Helyi egyéni gazdálkodót felkeresve 
a tehenek takarmányozásáról szereznénk 
ismereteket. Meghallgatnánk a sajt- és tú-
rókészítés menetét, megnéznénk a fejés-
hez szükséges berendezéseket.

Kipróbálnánk a kecsketejes szappan 
készítését, és megismertetnénk a tanulók-

kal, hogy milyen jótékony hatással van a 
bőrre ennek a szappannak a használata.

Ellátogatnánk a Kiskunfélegyházi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola és Kollégium tankertjébe is 
tapasztalatok szerzése végett. 

A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 
Kft-hez is elvinnénk a gyermekeket, mi-
vel terméküket 2004-ben a világ legjobb 
ásványvizének választották, így érdeklő-
désünket ez az üzem is felkeltette.

Havonta két találkozót ütemeztünk: 
egy üzemlátogatást és egy tankerti mun-
kavégzést.

A mentortanárok

EFoP-3.9.2-16-2017-00009
Ifjú Farmerek Klubja programterv (2020 februártól - májusig)

Mit kezdjünk a hamuval?
A fűtési szezon nagy része már eltelt 

és biztosan sokan gyűjtögetik a fatüzelés 
során keletkezett hamut. Településünkön 
évek óta rendelkezésünkre állnak hamu 
és salakanyag gyűjtésére rendszeresí-
tett konténerek, melyeket ki is használ 
a lakosság. Nagyon fontos, hogy ezekbe 
csak kihűlt állapotban helyezhető el a sa-
lakanyag, valamint egyéb hulladék nem 
kerülhet bele. Mivel rendelkezésünkre 
állnak ezek a konténerek, lehetőleg ne 
tegyük az otthoni szemetesbe a hamut, 
mert tűzveszélyes, az edényzet ürítése-
kor szállóporként jelentkezik és a szál-
lításban résztvevő dolgozók egészségét 
károsíthatja.

Amennyiben a fűtés során tiszta fa, 
vagy növényi hamuja keletkezik, érde-
mes elgondolkodni, hogyan lehet tel-
künkön belül hasznosítani. Ha csak kis 
mértékben is csökkentjük az elszállítan-
dó hulladék mennyiségét, máris tettünk 
valamit környezetünk védelmében.

Használhatjuk utak, járdák téli jég-
mentesítésére. A hamu sót tartalmaz, 
megolvasztja a jeget, de nem terheli a 
környezetet. A talajra szórva megvédheti 
a növényeket a fagytól. Lúgos kémhatá-

sú, ezért a pH érték emelésével javítja a 
savanyú talajokat, azonban ne használ-
juk, ha egyes növényeink ezt igénylik, 
így például ne szórjuk a hortenzia és az 
azálea talajára, a rózsáknak viszont jót 
tesz.

Vékony rétegben elszórva használ-
hatjuk kertünk tápanyag-pótlására. Fosz-
fort, meszet, káliumot, valamint nyom-
elemeket tartalmaz, mint a magnézium, a 
bór, a vas, melyek serkentik a növények 
fejlődését, de vigyázzunk, mert nagy 
mennyiségben megperzselheti azokat. 
Kiskertekben kifejezetten ajánlott a gyö-
kérzöldségek helyén alkalmazni, a bor-
sónak és a babnak viszont nem kedvez. 
Komposztadalékként is hasznosíthatjuk, 
így a növények számára biztonságosab-
ban ki lehet juttatni, mint közvetlen szó-
rással. Mohásodó gyepeken is használ-
hatjuk. A moha elsatnyul tőle és később 
ki lehet gereblyézni.

A kártevők elriasztására is alkalmas. 
Az ágyások, növények köré szórva el-
riasztja a házas és házatlan csigákat. 
Krumplibogár ellen megelőzésként lehet 
használni. Vékonyan a növényekre szór-
va a káposztalegyet, káposztalepkét is ri-

asztja. Levéltetvek és a pajzstetvek ellen 
is hatásos szer. Ha a fák, bokrok törzsét, 
főágait lombhullatás után a fahamuval jól 
beszórjuk, eltűnnek a nehezen pusztítha-
tó pajzstetvek. Hangyák ellen is hasz-
nálhatjuk. Ha a hangyabolyra egy kupac 
hamut teszünk, elköltöznek. A pincében, 
melléképületekben a sarkokba helyezve 
egy-egy kupac hamu távol tartja az ege-
reket, patkányokat és a csótányokat.

Amennyiben valamely felhasználási 
mód szimpatikus Önöknek, bátran pró-
bálják ki! Ezzel és más, hasonló környe-
zettudatos viselkedéssel többet tehetünk 
környezetünk megóvásáért, mint gon-
dolnánk.

Tasiné Novák Mária
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Munkába állt az új tankertvezető
Február 5-én vette át szuetta Béla 

a tankert vezetésének feladatait. Sze-
mélyét a lakitelekiek jól ismerik, hi-
szen régóta és sok területen veszi ki 
részét a faluközösség életéből. A kert-
gondozási feladatokról így nyilatko-
zott:

A kerti munkák gyerekkorom-
tól fogva az életem részét képezik, 
szüleim földműveléssel, gyümölcs-
termesztéssel (szőlő, paradicsom, 
paprika, alma, barack) foglalkoztak. 
A családalapítást követően termé-
szetes volt, hogy a munka mellett 
mi is folytatjuk ezt a hagyományt, 
például sertéstenyésztéssel, alma, 

barack, szántóföldi kultúrák (papri-
ka, paradicsom, tök, mák, kukorica) 
termesztésével. Jelen pillanatban is 
- kertesházban élve – természetes 
számomra, hogy családom részére a 
zöldségféléket, gyümölcsöket meg-
termeljük, feldolgozzuk. Az állattar-
tás is foglalkoztat, így többféle álla-
tot nevelünk.

Három gyermekem nevelésében is 
fontosnak tartom, hogy továbbadjam 
ezeket az ismereteket, úgy ahogy én is 
megtanultam a szüleimtől, nagyszüle-
imtől. Most szívesen vonom be ebbe 
a munkába az ifjú farmer programon 
keresztül az iskola tanulóit.

KoMPoszTálás 
Háztartásunkban, kertünkben ren-

geteg zöldhulladék keletkezik. Ezeket 
legjobb, ha helyben kezeljük - attól 
függetlenül, hogy hol lakunk -, így nem 
kell a kukába tömni, elégetni, vagy el-
szállíttatni ezt a típusú hulladékot. Kön-
nyedén tudjuk komposztálni ezeket, 
azaz termőfölddé alakítjuk a különböző 
szerves anyagokat, nevezzük őket zöld 
javaknak. Fontos tudni, hogy háztartási 
szemetünkben (kommunális hulladék), 
gyakran a 30%-os arányt is elérheti a 
komposztálható hulladék. A komposz-
tálás hatására tehát csökken a kukába 
kerülő hulladék mennyisége, ezáltal 
mérsékelhető a szemétszállítás költsége. 
Ezen kívül a végeredménnyel visszapó-
tolhatjuk a talajunkba azt, amit az álta-
lunk termesztett növények a fejlődésük 
során kivontak onnan, helyrehozhatjuk 
a talajunk vízmegkötő képességét, javít-
hatjuk a szerkezetét, és nem utolsó sor-
ban jóval rendezettebb lesz a kertünk is!

A komposztálás valójában egy bioké-
miai folyamat, mely során a különböző 
mikroorganizmusok (baktériumok, gom-
bák) enzimek, oxigén és hő segítségével 

lebontják a szerves anyagokat, kerti és 
konyhai hulladékokat. A kész komposzt 
sötétbarna vagy fekete, omlós, humusz-
ban gazdag, kellemes illatú föld.

Néhány hulladék, ami komposztál-
ható: zöldségek, szárak, levelek, olajos 
magvak, kávé, tea, natúr papír, lomb, le-
vágott fű, növénynyesedék.

Néhány, ami nem: veszélyes hulladé-
kok (festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék), 
ételmaradékok( hús, csont – bár ezek le-
bomlanak, fertőzések okozói lehetnek). 
Komposzt készítéséhez négy fontos ös-
szetevő szükséges: szerves anyag, oxi-
gén, nedvesség és a mikroorganizmusok 
jelenléte.

A művelet során tulajdonképpen egy 
természetes körfolyamatot utánozunk, 
amely során magas humusz tartalmú 
komposzt keletkezik, mikroorganiz-
musok, gombák és különböző talajla-
kó állatok segítségével. Ahhoz, hogy a 
folyamat működjön, ezeknek az élőlé-
nyeknek megfelelő mennyiségű leve-
gőre (oxigénre), illetve nedvességre van 
szükségük. 

A komposzt előállításához, helyez-

zünk ki komposztáló edényt, vagy a 
komposztálásra alkalmas eszközt (fa ke-
ret, fémháló, stb.). Ebbe töltsük a kert-
ben és a háztartásban keletkező szerves 
hulladékot. Alul laza ágak, felette a kerti 
hulladék, majd a háztartási maradvá-
nyok, s közben ügyeljünk, hogy a sor-
rendet betartsuk.

Azt már tudjuk, hogy a munka nagy 
részét a mikroorganizmusok végzik, de 
nekünk kell gondoskodnunk a számukra 
megfelelő körülményekről. A komposz-
tok elsősorban a talaj nitrogén- és foszfor 
utánpótlása szempontjából jelentősek, 
de tartalmaznak különböző mennyisé-
gű káliumot, kalciumot, magnéziumot, 
mikroelemeket is.

2019 őszén a tankertben az ifjú far-
merek is összegyűjtötték az elszáradt 
növényeket, leveleket, növényi indákat, 
majd talicskával elszállították a  kom-
posztálóba.

A komposztálással tehát pótoljuk 
a tápanyagokat, csökkentjük a hulla-
dékot és remek testmozgás a szabad 
levegőn.

A mentortanárok


