
„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,

ha összefogunk, az a siker.”
(Henry Ford, amerikai üzletember)

Tisztelt Lakitelekiek,  
kedves Barátaink!
A 2021-es esztendőben is szembe kell 
néznünk azzal, hogy továbbra is korláto-
zásokra számíthatunk és reményeinkkel 
ellentétben még mindig nélkülöznünk 
kell a személyes találkozásokat. Termé-
szetesen, ahogyan eddig, úgy ezután is 
igyekszünk megtalálni azokat a lehető-
ségeket, melyek segítségével még erő-
sebb és egységesebb közösséget tudunk 
kovácsolni. 

Örömmel és büszkeséggel tölt el min-
ket, hogy Lakiteleken nincs hiány össze-
fogásból és az itteniek boldogan veszik 
ki a részüket a közös gondolkodásban és 
cselekvésben. Ennek egyik ékes példája 
volt a Madárfüttyös Tőserdő elnevezésű 
projekt. A megmozdulás keretein belül 
hatvanöt darab madárodút helyeztünk 
ki, hogy otthont adjanak az énekesma-
daraknak. Közösségünk erejét is mutat-
ja, hogy az akcióban részt vettek a helyi 
és környékbeli családok, óvodai és isko-
lai csoportok, intézmények, valamint 
vállalkozások. Nagyszerű és lelket gaz-
dagító élményben volt részünk. Neve-
tés és vidámság költözött a Tőserdőbe, 
miközben kicsik és nagyok egyaránt ke-

kel haladunk Lakitelek megújulása felé. 
A továbbiakban is keressük és megra-
gadunk minden lehetőséget arra, hogy 
folytassuk a megkezdett irányt annak 
érdekében, hogy minél több területre 
hozzuk el a megújulást. 

Jól tudjuk, hogy ez még csak az út 
eleje, még sok akadályt, nehézséget kell 
legyőznünk és még rengeteg feladatunk 
van, de elhatározásunk, hitünk töretlen, 
csapatunk nagyon összetartó és egymást 
támogató, éppen ezért biztosak vagyunk 
benne, hogy közös célunkat, Lakitelek 
felvirágoztatását meg tudjuk valósítani. 

Kérem Önöket, hogy továbbra is for-
duljanak hozzánk bizalommal, segítse-
nek minket javaslataikkal és keressük 
együtt a lehetőségeket, hiszen együtt, 
közösen tehetünk a legtöbbet telepü-
lésünkért. Az összefogásunk a garan-
cia a sikerre. Hozzuk ki magunkból 
a legtöbbet és tegyünk meg mindent 
OTTHONUNKÉRT, LAKITELEKÉRT!

 Madari Róbert 
 polgármester
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resték a fákat, hogy felszereljék rájuk a 
madaraknak otthont adó odúkat. 

A jövőben is igyekszünk megtalálni 
és megszervezni azokat az alkalmakat, 
amik lehetőséget adnak a személyes ta-
lálkozásokra, a közös élményekre.

Annak ellenére, hogy a járványhely-
zet továbbra is nehezíti a mindennapja-
inkat, a munka nem állhat le és továbbra 
is határozott célunk az, hogy szeretett 
településünket a fejlődés útjára állítsuk. 
Ezen törekvésünk pedig elindult a meg-
valósulás útján. 2021 első két hónapjá-
ban nagy előrelépést tettünk a pályáza-
tok tekintetében. Lakitelek 160 millió 
forint támogatást nyert és így megtör-
ténhet az orvosi rendelő fejlesztése, 
amely lehetővé teszi az egészségház fel-
újítása első ütemének megvalósítását. A 
Községi Könyvtár nyílászáró cseréje is 
megvalósult, valamint hamarosan meg-
kezdődhet a régóta vágyott kerékpárút 
megépítése Lakitelek és Kerekdomb 
között. Ezek az eredmények is jól mu-
tatják, hogy sikeresen kezdtük meg az 
új évet és egyre határozottabb léptek-



Javaslattételi lehetőség 
kitüntető díjak adományozásáról
Felhívjuk a lakiteleki polgárok, a helyi egyházak, egyesületek és civil közösségek  
tagjait, a helyi intézményvezetők, önkormányzati képviselők, valamint  
a lakosság figyelmét, hogy javaslatot tehetnek kitüntető díjak adományozására.

Kitüntető címek
„Lakitelekért Emlékérem” cím adomá-
nyozható azoknak a természetes, jogi 
személyeknek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezeteknek, akik 
Lakitelek fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális vagy gazdasági élet 
bármely ágazatában kiemelkedően hasz-
nos munkát végeztek, és ennek révén 
Lakitelek értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el, valamint maga-
tartásuk példaértékű a közösségi és ma-
gánéletben egyaránt.

Szakmai kitüntető díjak
„Lakitelek Közszolgálati Díja” adomá-
nyozható azon természetes személyek-
nek, akik Lakitelek közszolgálatában, 
köztisztviselői vagy közalkalmazotti jog-
viszonyban hosszú időn át kiemelkedő 
munkát végeztek, vagy valamely jelen-
tős szellemi alkotással hozzájárultak a 
közszolgálat színvonalának emeléséhez, 
s ezzel általános elismerést vívtak ki az 
ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők 
körében, valamint magatartásuk példa-
értékű a közösségi és magánéletben egy-
aránt. Rövidítése: Közszolgálati díj.

„Lakitelek Közművelődési Díja” ado-
mányozható azoknak a természetes vagy 
jogi személyeknek, vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezeteknek, akik 
kiemelkedő eredményt értek el a kultu-
rális és közművelődési munka irányítá-
sában, az ifjúság művelődéséért végzett 
munkában, a közművelődés korszerű 
formáinak és módszereinek kidolgozá-
sában és meghonosításában, s mindezek 
mellett kitűnnek társadalmi aktivitásuk-
kal, valamint magatartásuk példaértékű 
a közösségi és magánéletben egyaránt. 
Rövidítése: Közművelődési díj.

„Lakitelek Pedagógiai Díja” adomá-
nyozható azoknak a természetes vagy 

jogi személyeknek, vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetek-
nek, akik kiemelkedő eredményt értek 
el a helyi óvodai, iskolai vagy intézeti 
oktató-nevelő munkában, a tehetség-
gondozás területén, magas fokú peda-
gógiai és szakmai felkészültségük alap-
ján, élen járnak az újszerű és hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában 
és alkalmazásában, életművükkel példát 
mutatnak a jelen fiataljainak, valamint 
magatartásuk példaértékű a közösségi 
és magánéletben egyaránt. Rövidítése: 
Pedagógiai díj.

„Lakitelek Közegészségügyi és Szociális 
Díja” adományozható Lakitelek egész-
ségmegőrzése és szociális ellátása érde-
kében kiemelkedő tevékenységet kifejtő 
orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló 
és kisegítő személyeknek, jogi szemé-
lyeknek, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeteknek, akik a laki-
telekiek egészség megőrzése érdekében 
kiemelkedő munkát végeztek, valamint 
magatartásuk példaértékű a közösségi 
és magánéletben egyaránt. Rövidítése: 
Közegészségügyi díj.

„Lakitelek Testnevelési és Sport Díja” 
adományozható azoknak a természe-
tes vagy jogi személyeknek, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szer-
vezeteknek, csapatoknak, akik a hazai 
vagy nemzetközi sportéletben nyújtott 
teljesítményükkel kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el, s e teljesítményükkel 
Lakitelek jó hírét öregbítették, valamint 
magatartásuk példaértékű a közösségi 
és magánéletben egyaránt. Rövidítése: 
Testnevelési és Sport díj.

„Lakitelek Közbiztonságáért Díj” ado-
mányozható azoknak a természetes vagy 
jogi személyeknek, vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezeteknek, 

akik a helyi lakosság anyagi-személyi 
biztonságának megőrzése, a település 
közbiztonságának megerősítése érde-
kében hosszú éveken át áldozatkész és 
felelősségteljes munkát végeztek, akár 
rendőri, tűzoltói, vagy polgárőri tevé-
kenység révén, valamint magatartásuk 
példaértékű a közösségi és magánélet-
ben egyaránt. Rövidítése: Közbiztonsá-
gért díj.

„Lakitelek Ifjúsági Díja” adományoz-
ható azoknak a 30. életévüket be nem 
töltött természetes személyeknek, vagy 
olyan jogi személyeknek, vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szerve-
zeteknek, akik a tanulmányaik során, 
illetve szervezetek esetében az ifjúság 
nevelése, kulturált szabadidő eltöltése 
terén kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak, s e teljesítményükkel Lakitelek jó 
hírét öregbítették. Követendő példát ál-
lítottak a jövő generációk számára, vagy 
helyi tevékenységük során a lakiteleki if-
júság szabadidejének kulturált, hasznos 
eltöltése terén kimagasló eredményeket 
értek el, valamint magatartásuk példa-
értékű a közösségi és magánéletben egy-
aránt. Rövidítése: Ifjúsági díj.

A javaslatokat 2021. 02. 17. napjáig írás-
ban lehet benyújtani Lakitelek pol-
gármestere részére. A javaslatnak tar-
talmaznia kell a javasolt személy vagy 
közösség adatait, munkásságának, te-
vékenységének részletes ismertetését. 
Felhívom figyelmüket, hogy a határidőn 
túl érkezett javaslatok az odaítéléskor 
nem vehetők figyelembe.

A beérkező javaslatokat a Képvi-
selő-testület kulturális szakterülettel 
foglalkozó bizottsága véleményezi. A 
kitüntető díjak odaítéléséről a Képvise-
lő-testület zárt ülésen határoz. Átadá-
sukra ünnepélyes keretek között a tele-
pülés március 15-i ünnepségén kerül sor.
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Erdészeti beavatkozást végeznek 
a Kontyvirág tanösvény mentén

Lakitelek–Kerekdomb kerékpárút

Egy hosszú út végére ért településünk. 
Örömmel tudatjuk, hogy végre meg-
valósulhat a régen vágyott kerékpárút 
Lakitelek és Kerekdomb között! A meg-
valósításhoz szükséges többlettámoga-
tásra is sikeresen pályázott Lakitelek 
Önkormányzata, így hivatalosan meg-
kezdődhetnek a munkálatok. 

Január 29-én a nyertes kivitelező át-
vette a munkaterületet. Az eseményen 
jelen volt a kivitelező képviselője, a ke-
rékpárút tervezője, a MÁV munkatársai, 
a műszaki ellenőr, valamint önkormány-
zatunk szakemberei.

Folytatódott a közös gondolkodás 
Biztonságos és Élhető Városokért 
Egyesület (BEVE) szakembereivel 

2021. január 21. és február 28. között a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 
erdészeti beavatkozást végez a Konty-
virág tanösvény mentén található Laki-
telek 37 I és 33 F erdőrészletekben. 

A Lakitelek 37 I erdőrészletet sokan 
ismerhetik, mivel a Kontyvirág tanös-
vényről ezen a fiatal erdőn át vezet az 
út a Sulymos kilátóhoz.  A Lakitelek 33 F 
pedig a Kontyvirág Erdei Iskola bejárata 
közelében lévő erdőrészlet.  

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóságának a célja, hogy visszaszorítsák 
a Tőserdőben eluralkodó idegenhonos, 
intenzíven terjedő faállományokat, he-
lyettük a termőhelynek megfelelő, ős-
honos fajokból álló, jó természetességű 

állományokat alakítsanak ki és tartsanak 
fenn. 

A munkavégzés ideje alatt a tanös-
vény érintett szakaszának a látogatását 
ideiglenesen korlátozzák. Az Igazgató-
ság munkatársai a munkálatok idejére a 
lakosság és a kirándulók türelmét, meg-
értését kérik.

A Biztonságos és Élhető Városokért 
Egyesület (BEVE) a Belügyminisztéri-
um és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásával, Önkormányzatunkkal 
együttműködésben több pillérből álló 
prevenciós programsorozatot indított 
Lakiteleken. 

Az elmúlt időszakban folyamatosan 
egyeztettünk a szakemberekkel. A ta-
lálkozókon szó esett a beavatkozási le-
hetőségek elméleti és gyakorlati szem-

pontjairól, valamint végig vettük azokat 
a helyszíneket, problémákat, lehetősé-
geket, amelyek figyelembe vételével, 
megváltoztatásával biztonságosabbá 
tehetjük Lakiteleket és az itt élők min-
dennapjait.

Az egyeztetésen részt vett a nyug-
díjas klub vezetője, a körzeti megbí-
zottunk, a polgárőrség és az önkéntes 
tűzoltó egyesület elnöke, valamint az 
önkormányzat munkatársai.

Megnyitott a Ligetszépe 
Gyógyászat a Hungarikum 
Ligetben

Kedvező, 2500 Ft-os csomagokkal vár-
ja a gyógyulni, felfrissülni vágyókat a 
korszerű gyógyászati részleg. Előze-
tes bejelentkezés szükséges a +36 (76) 
549-053-os számon, hiszen dr Nemes 
Katalin reumatológus szakorvos min-
den beteget megvizsgál. Széleskörű 
kezelések vehetők igénybe, többek kö-
zött orvosi gyógymasszázs, ultrahang 
kezelés, mágnesterápia, csoportos 
gyógytorna, iszappakolás, tangentor, 
szénsavas kádfürdő. A kezeléseket fel-
készült egészségügyi személyzet vég-
zi.

Márciustól orvosi rendelvényre a 
társadalombiztosító évente két kúrát, 
kúránként 15 alkalmat finanszíroz. 

A gyógyászat vasárnap kivételével 
naponta 10-18 óráig tart nyitva. A reu-
matológus szakrendeléseket hétfőn és 
csütörtökön tartják. Éljenek a lehető-
séggel!
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160 millió forintos támogatást  
nyertünk az orvosi rendelő fejlesztésére

Madárfüttyös Tőserdő –  
Közösségi madárodú kihelyezés 

Lakitelek 160 millió forint 
támogatást nyert és így 
megtörténhet az orvosi rendelő 
fejlesztése. 

A lakiteleki II. sz. orvosi rendelő épüle-
tének külső-belső átalakítása, a komplex 
orvosi ellátó központ kialakításának ki-
vitelezését az Önkormányzat ütemekre 

2021. január 30-án kihelyezésre került a Tőserdőben 65 ma-
dárodú, hogy otthont adjanak a tőserdei énekesmadaraknak. 
A közösségi összefogásban részt vettek az itt élő családok, 
óvodai és iskolai csoportok, magánszemélyek, intézmények 
és vállalkozások is. A leendő madárlakokat közösen helyezték 
fel Lakitelek és a környező települések lakói, akik a jövőben 
nyomon tudják követni saját madárcsaládjuk életét. 

Madari Róbert polgármester köszöntőjében elmondta, 
hogy ez egy közösségerősítő és építő megmozdulás, melynek 

az a célja, hogy még szebbé tegyék a Tőserdőt, és megóvják 
annak madárélővilágát. Minden odú sorszámozott és egye-
dileg jelölt, így a tulajdonosa nyomon tudja követni, hogy mi 
történik az általa vásárolt odúval. A jövőben létrehoznak majd 
egy interaktív térképet is, hogy az emberek biztosan megtalál-
hassák a saját odújukat. Különösen fontos, hogy ezekben a ne-
héz időkben megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amik segítik a 
közösségi összefogást és élményt nyújtsanak az embereknek. 
Ez a projekt pedig a jó hangulat és közösségi szellem erősíté-
se mellett, még arra is lehetőséget nyújt, hogy a gyermekek is 
megismerkedhessenek a Tőserdő madárvilágával, ezáltal kö-
zelebb kerülnek a természethez és sokkal inkább magukénak 
érezhetik a Tőserdő élővilágát. 

Bártol István a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi 
őrkerület-vezetője elmondta, hogy a kihelyezésre került odúk 
aprótermetű énekesmadaraknak készültek, melyeket az önkor-
mányzat által kezelt egyedi magyarkőrises ártéri erdőben he-
lyeznek el. A madarak aztán a fészekanyagokat lerakják ezekben 
és otthonná alakítják az odúkat. Ennek a projektnek az a legfőbb 
célja, hogy a madárpopuláció növekedjen, míg a szúnyogok lét-
számát pedig csökkenteni tudják a madarak segítségével. 

A köszöntőt és a tájékoztatást követően a megjelentek kö-
zösen indultak útra és helyezték el a madáretetőket a Kiskun-
sági Nemzeti Park munkatársai által kijelölt fákon.

bontva tudja megvalósítani, tekintettel 
arra, hogy a létesítmény teljes felújítá-
sára a pénzügyi fedezete nem áll rendel-
kezésre.  

A most elnyert 160 milliós támogatás 
lehetővé teszi az I. ütem létrehozását. 
Az elnyert összegből megvalósítjuk az 
Orvosi rendelő épületének tetőráépíté-
sét, a külső nyílászárók cseréjét, a hátsó 

épületrész átépítését, a homlokzat hő-
szigetelését, illetve ezekhez kapcsoló-
dóan az épület teljes külső felújítását.

Az elnyert támogatásnak és a jövő-
beni fejlesztéseknek köszönhetően kö-
zösségünk nagy álma valósulhat meg, 
hiszen az itt élők korszerű és kiemelt 
minőségű egészségügyi ellátásban ré-
szesülhetnek majd.
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Készül a Lakitelek–Szentkirály 
közötti bicikliút kiviteli terve 

TISZTELT ÜGYFELEK!
Tájékoztatom Önöket, a 

Polgármesteri Hivatalban  
az alábbi napon tartok 

ügyfélfogadást.
Szerda:  9:00–11:00 óráig

Dr. Mácsik Tamás 
ügyvéd

06-20/927-4163

2021-ben ismét  
„Muzsikál  
az Erdő”  
Lakiteleken 

Egyeztetés az intézmények vezetőivel

Magyarországon és megyénkben is egy-
re népszerűbb a kerékpározás. A bicik-
lizés újra a közlekedés fontos részévé 
vált. Köszönhető ez a kerékpározást 
támogató fejlesztéseknek és annak is, 
hogy az országban dinamikusan nő a 
kerékpárosbarát útvonalak hossza.

Térségünkben sokan választják a két 
keréken való közlekedést, ezért fontos 
megyénkben a kerékpáros úthálózatok 
bővítése és fejlesztése.

A Kormány támogatásával idén újabb 
kerékpáros útvonalak tervezését kezdik 
meg Bács-Kiskun megyében is. Vagyis 
olyan helyekre terveznek kerékpáruta-
kat, ahol eddig nem voltak. Az országos 

és térségi hálózatok hiányzó szakaszai-
nak kiépítése a mindennapi közleke-
désben és turisztikai szempontból is 
kiemelten fontos, hiszen a biztonságos, 
kényelmes és közvetlen kerékpáros kap-
csolatot ezen hálózati elemek biztosít-
ják.

Bács-Kiskun megyében idén elké-
szülnek a leginkább hiányzó kerékpáros 
útvonalak engedélyes és kiviteli tervei, 
valamint az építési engedélyek is meg-
szerzésre kerülnek.

Bács-Kiskun megyében az Aktív- 
és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft. a következő szakaszok-
ra készítteti el az engedélyes és kiviteli 

Madari Róbert polgármester a MUZSI-
KÁL AZ ERDŐ elnevezésű országos 
program 18. évadának tőserdei prog-
ramszervezőjével egyeztetett. Ez egy 
nagyon egyedi rendezvénysorozat, hi-
szen a klasszikus és népzenei koncerte-
ket különleges értékkel bíró természeti 
környezetben tartják meg. 

Ha a járványügyi szabályok lehetővé 
teszik, akkor a tervek szerint idén május 
30-án kerül megrendezésre a Holt-Tisza 
parton a „Muzsikál az erdő” program. 

terveket: Lakitelek–Szentkirály, Hajós–
Miske–Drágszél–Halom, Tataháza–Bá-
csalmás, Kecskemét–Lajosmizse, Tass–
Dunavecse, Kecskemét–Nyárlőrinc, 
Kecel–Császártöltés, Kalocsa–Kiskőrös.

Ez a hír a Bács-Kiskun megye Facebook ol-
dalán jelent meg. 

JÖJJENEK,  
KÉRDEZZENEK!

A polgármester, az alpolgármester, 
valamint a képviselő-testület tagjai 

kíváncsiak az Önök véleményére, 
keressék őket minden hónapban 

bizalommal kérdéseikkel, 
észrevételeikkel, javaslataikkal!

Polgármesteri és  
alpolgármesteri fogadóóra:

minden hónap utolsó szerda,  
15.00–17.00 óráig  

a polgármesteri hivatalban.

Képviselői fogadóóra: 
minden hónap első szerda,  

15.00–17.00 óráig  
a polgármesteri hivatalban.

Január 19-én megtartottuk az idei év 
első közös egyeztetését az intézmények 
vezetőivel. A megbeszélésen Madari Ró-
bert polgármester összegezte a 2020-as 
esztendő tapasztalatait, valamint a te-
lepülés előtt álló időszak fejlesztéseit. 

Az intézményvezetők beszámoltak 
tavalyi évi tevékenységükről és az idei 

év terveiről. Nehéz időszakon van túl 
Lakitelek közössége, de az Önkormány-
zat és a település intézményeinek veze-
tői bíznak abban, hogy a járványhelyzet 
okozta nehézségek ellenére, ebben az 
évben sikerül majd minél több közös 
elképzelésüket és programjukat meg-
valósítani. 
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Tóth Mihályné, Margó óvodai dajkánk, 
40 éves jogviszony után a nők kedvez-
ményes öregségi nyugdíját választva 
nyugdíjba vonul. 2021. 02. 03-án dolgo-
zott utoljára, hiszen ezután tölti időará-
nyos szabadságát és a felmentési idejét. 

Margó egészségügyi szakiskolában 
végezte tanulmányait, mint általános 
ápoló és asszisztens, majd 1983. jú-
nius 21-én megszerezte csecsemő- és 
gyermekgondozónői végzettségét jeles 
eredménnyel. Már 1981. júliusában, az 
egészségügyi iskola elvégzése után el-
helyezkedett gondozónőként Tiszakécs-
kén a bölcsődében, ahonnan 1987-ben 
jött át Lakitelekre, szintén bölcsődei 

gondozónőnek. Egészen 1991. december 
végéig foglalkozott a pici gyermekekkel, 
gondozta, szeretgette őket. Majd 1992. 
januárjától áthelyezéssel átkerült az 
óvodába, és mint dajka kezdett dolgoz-
ni, és azóta is az óvodai nevelés elköte-
lezettje. Az óvodai dajkai munkája során 
mindig fontosnak tartotta, hogy a gyere-
kek jól és biztonságban érezzék magu-
kat, szeressenek óvodába járni. A gye-
rekekkel szemben mindig barátságos, 
kedves, odafigyelő. Munkáját mindig 
becsülettel, lelkiismeretesen végezte. 
Segítőkész, akire mindig lehet számíta-
ni, aki, mindig a tudásának legjavát adva, 
önzetlenül segítette kollégáit. Mindezt 
misem bizonyítja jobban, hogy a Jó szó 
mindig akad elismerő oklevelet nemegy-
szer a munkatársi közösség neki ítélte 
meg. Számos, dajkának tanuló fiatalt se-
gített a szakmai gyakorlatuk letöltése-
kor, példát mutatva szakmai tevékeny- ségével. Példaértékű a gyermekekkel 

való kommunikációja, bánásmódja és a 
szülőkkel való kapcsolattartása.

Hiányozni fog nekünk a nyugodtsága, 
a kedves szavai és persze a finom teái, 
amit nap-mint nap gondosan készített 
nekünk. 

Boldogok vagyunk, és büszkék arra, 
hogy ilyen dajka nénivel dolgozhattunk, 
akire számíthattunk, aki, ha szükséges 
volt tanácsaival segítette a mindenna-
pokat.  

Gratulálunk ehhez a tartalmas és si-
keres 40 évhez! Kívánunk valamennyien 
nagyon boldog és nyugalmas nyugdíjas 
éveket, jó egészséget.

Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető

Eltelt 40 év
Margó nénitől  
búcsúztak az óvodában

Gondozási Központ
Jelenleg intézményünkben nincs ki-
mutatott COVID-19 vírussal fertőzött 
bentlakó és dolgozó. Egy ellátottunk van 

kórházban hosszabb ideje, Ő ott kapta 
el fertőzést.

Továbbra is látogatási tilalom van ér-
vényben. Az intézmény egész területén 
kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk 
viselése és a kézfertőtlenítés. A hozzá-
tartozó csak olyan élelmiszert, tárgya-
kat hozhat be, ami lefertőtleníthető. 
Fertőzés gyanú esetén azonnali izoláció 
működik intézményünkben. Fertőtlení-
tés naponta több alkalommal történik, 
melyre külön protokollt dolgoztunk ki.

A védőoltási rendnek megfelelően 
intézményünkben is megtörtént 2021. 

január 30-án, szombaton az első védő-
oltás beadása. Minden bentlakó és dol-
gozó megkapta, aki igényelte. Második 
oltást 21 nap múlva adják be. Oltó team 
érkezett, orvos kérdezett ki mindenkit, 
ezután történt a beoltás.

Nappali ellátásunkba a bejárás sajnos 
a fokozott fertőzés miatt nem megen-
gedett, de a telefonos kapcsolattartás 
jól működik. Szükség szerint segítünk a 
szabályoknak megfelelően.

Folyamatosan dolgoztunk és dolgo-
zunk a járványügyi vészhelyzet alatt is. 
Forduljon hozzánk bizalommal!

Intézményünk elérhetőségei:
Gondozási Központ: Tel.: 76/449-071; 
E-mail: gondozasikozpont@lakitelek.hu
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Iskolánk hírei
Boldog új esztendőt, jó egészséget, sok-
sok örömöt kívánunk Kedves Mindnyá-
juknak!

Nagyon örülünk annak, hogy sokan 
megnézték internetes oldalainkon ad-
venti köszöntőnket, betlehemes játéka-
inkat, művészetiskolásaink bemutatóit. 
Bár sem karácsonyi koncertet, sem falu-
karácsonyt nem tudtunk tartani, remél-
jük örömöt szereztünk ezekkel a szép 
felvételekkel.

*
December utolsó tanítási napjaiban kö-
szöntünk el nyugdíjba vonuló taka-
rítónktól, Klárik Bélánétól. Jolika 27 
esztendőn át dolgozott iskolánkban. 
Mindannyian számíthattunk gondos 
munkájára, melyet mindig becsülettel 
végzett. Hálásak vagyunk pontossá-
gáért, nyugalmáért, hogy összefogta és 
irányította a többi takarító tevékenysé-
gét is. Hosszú, boldog nyugdíjas éveket, 
jó egészséget kívánunk néki!

*
A téli szünetben a Szülői Munkaközös-
ség kezdeményezésére és anyagi tá-
mogatásával megújult tornatermünk 
festése. A remek munka Tóth Mihály 
mesterségbeli tudását dicséri. Köszön-
jük mindazok segítségét, lehetővé tet-
ték, hogy a gyermekek szép környezet-
ben kezdhessék az esztendőt!

*
A COVID járvány ellenére zavartalanul 
kezdődött a tanítás január 4-én. Na-
gyon örülünk annak, hogy idáig nem kel-

lett bezárni az iskolát. A téli szünetben 
teljes takarítást, fertőtlenítést végeztek 
kollégáink, hogy minden tekintetben 
felkészülten várjuk a diákokat az iskola-
padokba.

*
A Ménteleki Általános Iskola területi 
képzőművészeti versenyt hirdetett 
„Állatok hónapja – a majom” címmel. 
Diákjaink kiemelkedően jól szerepeltek: 
az 1–2. osztályosok között Kovács–Fejér 
Ádám első helyezést ért el, az 5–6. osztá-
lyos kategóriában Szabó Márk második, 
Verebély Emese harmadik helyezett lett. 
A 7–8. osztályosok közül Dobecz Bese 
különdíjat kapott.

* 
A XVII. Egri Csillagok Országos és Ha-
táron Túli Tehetségkutató Rajzverseny 
második fordulóján, Egerben, az Even-
tus Művészeti Iskolában Demeter Anna 
Luca 8.b osztályos diákunk különdíjas 
lett. 

Gratulálunk a gyermekeknek és fel-
készítő pedagógusuknak, Szelesné Kása 
Ilonának!

*

A BÖNGÉSZ Es weihnachtet schon 
– Már karácsony van országos német 
levelező versenyén hatodikos diákjaink 
4 fős csapata is részt vesz. Herczeg Vi-
vien, Krizsány Sarolta, Molitor Gergő és 
Parádi Krisztina már beküldték projekt-
munkájukat – reméljük, sikeresen szere-
pelnek majd!

*
Nyolcadikosaink a központi felvéte-
li feladatlapokat január 23-án írták 
meg az általuk kiválasztott középisko-
lákban. Az országos átlagot még nem 
tudjuk. Néhány iskola visszajelzése 
alapján a náluk író gyermekek átla-
gosan 23-29 pont között teljesítettek 
magyarból és matematikából is. Annyi 
már most bizonyos, hogy a Kecske-
méti Szakképzési Centrum Kada Elek 
Technikumában az összes ott felvéte-
liző közül 8.a osztályos tanulónk, Tatár 
Zoé írta a legjobb magyar dolgozatot 
39 ponttal.

*
A tanév második félévében négy kollé-
gánk minősítési eljárására kerül sor. 
Sok sikert kívánunk Monori-Petrovics 
Helgának, Csupor Antalnak, Kővágó 
Miklósnak és Táborosi Andornak a meg-
mérettetéshez!

*
Február 2-án tartotta programkezdő 
foglalkozását iskolánkban a Biztonsá-
gos és Élhető Városokért Egyesület. 
Az interaktív bemutatkozó órán hete-
dik évfolyamunk diákjai képet kaptak 
az egyesület céljairól, arról, miképpen 
tehetnek ők is környezetük biztonsá-
gáért. A következő hetekben még négy 
alkalommal tartanak diákjaink számára 
rendhagyó órákat az egyesület munka-
társai.

*
A Kecskeméti Tankerületi Központ 
egyenlegközlő levelet küld minden 
művészetoktatásban résztvevő gyermek 
családjának az esedékes térítési díjakról. 
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Kérjük, hogy akiknek elmaradásuk van, 
pótolják a fizetést!

*
Szőke Ferenc tanár úr vezetésével fúvó-
saink kamarazenekari versenyre ké-
szülnek. A vírushelyzet miatt videón kell 
elküldeniük zenei anyagukat, s a zsűri a 
beküldött felvételek alapján választja ki 
a döntőbe jutó együtteseket. Sok sikert 
kívánunk nékik!

*
A szokásos félévi zeneiskolai vizsga-
koncerteket a járványhelyzetre való te-
kintettel csak szűk körben, szülők rész-
vétele nélkül tudtuk megtartani. Bízunk 
benne, hogy a tanév végén már a műve-
lődési házban, telt ház előtt mutathatják 
be tudásukat kis muzsikusaink.

*
A hangszercsere program keretében 
iskolánk hangszerállománya és zenei 
gyűjteménye az első félévben számos 
kottával, három klarinéttal, gitárral, ci-
terával, fejhallgatókkal gyarapodott. 

*
A második félévtől is szeretettel vár-
juk művészetoktatási tanszakainkra 
a jelentkezőket! Bővebb felvilágosítást 
szívesen adnak pedagógusaink, osztály-
főnökeink és Balog Erika igazgatóhe-
lyettes asszony.

Tájékoztató a Lakiteleki Közösségi Térrel kapcsolatban
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Lakiteleki 
Közösségi Tér munkatársai körében változás lesz.

Galgóczy Zsolt és Lakitelek Önkormányzata közös megegye-
zéssel 2021. május 19-től megszünteti Galgóczy Zsolt munka-
viszonyát. Ez az együttműködés kizárólag a Lakiteleki Közös-
ségi Tér vezetésére vonatkozik. Ezúton is nagyon köszönjük 
Zsolt többéves munkáját!

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a változás azonban nem 
érinti a tőserdei programokat, hiszen 25 éve, azok közül töb-
bet, pl. Tőserdő Szépe –az önkormányzat és a Tőserdőért Ala-
pítvány között minden évben megkötött szerződés alapján 
– az alapítvány szervezi, melynek elnöke Galgóczy Zsolt. Ezt 
a szerződést ebben az évben is meg fogjuk újítani, tehát az 
együttműködés – amiről személyesen meg is egyeztünk– fo-
lyamatos lesz, hisz a Tőserdő közös ügyünk.

A Lakiteleki Közösségi Tér irányítását megbízással, 2021. 
március 1-től Harmatos Zoltán veszi át, aki felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik és jelenleg közművelődési szakember 
képzésen vesz részt. 

A jelen veszélyhelyzetben a közösségi tér területén az ott 
dolgozókon kívül senki nem tartózkodhat, programokat előre-
láthatólag nem lehet tartani a közeljövőben.

Továbbra is az a célunk, hogy Lakitelek közösségét, annak 
sokszínű igényét a legmagasabb és legprofesszionálisabb szín-
vonalon képviseljük és szolgáljuk.

A Lakiteleki Iskoláért 
Alapítvány nevében tisztelettel 
köszönjük azok támogatását,  

akik adójuk 1%-át 
nevelő-oktató munkánk 

segítésére szánták. 

Kérjük, gondoljanak ránk 
idén is az adófelajánlások 

nyomtatványának kitöltésekor!

Adószámunk: 
18346644-1-03
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Nyílászárók cseréje a könyvtárban
Magyar Falu Program 2020
A lakiteleki Községi Könyvtár rendsze-
resen szervez gyermekeknek és édes-
anyáknak szóló foglalkozásokat. A téli 
időszakban csak költséges túlfűtéssel le-
hetett kompenzálni az elavult, megkor-
hadt nyílászárókat, az azokon átszűrődő 
hideget. A könyvtári költségek csökken-

tése és az egészségesebb körülmények 
megteremtése céljából az Önkormány-
zat pályázott a Magyar Falu Program 
elnevezésű vidékfejlesztési programon. 
A nyertes pályázatot a költséghatékony 
tervek alapján egy helyi vállalkozó se-
gített kivitelezni. A támogatás mérté-
ke 9 917 118.– Ft volt, melyből az épület 

minden külső ablakának cseréje megtör-
tént. A mély sötétbarna színű ablakkeret 
komfortossá és élhetővé teszik a közös-
ségi teret, melyet rolós szúnyogháló is 
kiegészít.

Köszönjük Lakitelek Önkormányza-
tának, hogy ezzel a pályázattal könyvtá-
runk energiatakarékosabban, a mai kor 
igényeihez igazodva működhet tovább, 
látványában pedig tovább gazdagíthat-
juk könyvtárunkat. Lakitelek vezetésé-
nek fontos a kultúra, a közösségi terek 
felújítása, bővítése. Ezáltal a lakosság a 
továbbiakban kulturáltabb, esztétiku-
sabb és komfortosabb környezetben él-
vezheti szolgáltatásainkat.
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Kisbusszal gazdagodott 
a Lakiteleki Torna Egylet
2021. 01. 18-án ismételten egy újabb 
mérföldkövet sikerült lerakni a Lakitele-
ki Torna Egylet jelenlegi vezetőségének.

Sikeres anyagi jellegű tárgyalásokat 
követően, valamint a TAO-s lehetősé-
geknek és pénzeknek köszönhetően, egy 
9 személyes Fiat Talento személyszál-
lító gépjárművel bővült a Tornaegylet 
vagyona. A személygépjár-
művet a kiskunhalasi KB 
Autóteam Kft.-től vásárol-
ták kedvezményes áron. A 
gépjárművel azt szeretnék 
elérni, hogy saját költsé-
gükön szállítsák a játéko-
sokat, amivel éves szinten 
közel 1.000.000 Ft-ot spó-
rolhatnak meg az egyesü-
letnek.

Köszönetüket fejezik ki 
a Duna Aszfalt Kft. tulaj-
donosának, Szíjj László Úr-

nak, valamint a Grepton Zrt.-nek, illetve 
a KTE Labdarúgó Akadémiának, Filus 
Andor Úrnak, az önzetlen anyagi támo-
gatásért, valamint Juhász Tibor Úrnak, 
a KB. Autóteam Kft. ügyvezetőjének és 
Vékony Melinda értékesítési vezetőnek, 
a kedvezményes autóvásárlási lehetősé-
gért.

Lakiteleki 
értékek 
Örömmel és büszkeséggel tudatjuk, 
hogy a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bi-
zottság megyei értékké nyilvánította és 
felvette a Bács-Kiskun Megyei Értéktár 
kulturális örökség szakterület szerinti 
kategóriájába:

–  Czinege Edit  
kerámia készítő munkásságát,

–  Gulyás Géza  
képzőművészeti tevékenységét 

–  Buda Ádám  
Tinódi-díjas énekmondó  
hagyományőrző tevékenységét. 

Ezúton is szívből gratulálunk Czine-
ge Editnek, Gulyás Gézának és Buda 
Ádámnak értékteremtő, hagyományőr-
ző és példamutató munkásságához.

Kultúrhíd Gyergyóremete, 
Lakitelek és Kecskemét között
Háromgenerációs népzenei örökségvédelmi programot indított a gyergyói 
medencében két községünkben is tevékeny zenész és zenetanár

Csüllög Edina és Vadas László még 2017-
ben dolgozott kutatóként a Lakiteleki 
Népfőiskola Gyergyó-kollégiumának 
kutatójaként a területen. A gondviselés 
ajándékának tartják, hogy citerásokként 
éppen elfeledettnek hitt, hagyományos 
citeramuzsikára és adatközlő muzsiku-
sokra találtak Gyergyóremetén. Azonnal 
elhívatást éreztek a hagyományos zenei 
anyag összegyűjtésére és visszatanítá-
sára a gyergyói fiatalság körében, illetve 
megismertetésére anyaországi tanítvá-
nyaik körében. Sokrétű programjukat 
2025-ig támogatja a Csoóri Sándor Alap, 
amelynek segítségével egyfajta kultúrhi-
dat hoznak létre Gyergyóremete, Lakite-
lek és Kecskemét között.

A cikk Kriskó János hiros.hu  
oldalon megjelent írása alapján készült.
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Rovatunkban segíteni kívánjuk a Laki 
Mancs Egyesület munkáját, amelynek 
80%-ban lakiteleki állatbarátok a tagjai.

A Laki Mancs Menhely és Ebrendé-
szeti Telep decemberben jegyezték be. 
18 férőhellyel került kialakításra, ami-
ben egy betegszoba és egy babaken-
nel is megtalálható. Felszerelt orvosi 
szobával rendelkezik, ahol az orvosok 
hetente ellátják a mentvényeket. Cica-
szobáját infrapanellel fűtik. Jelenleg 11 
cica és 20 kutyus várja szerető gazdiját. 
A telep lakóit, az egyesület tevékenysé-
gét facebookon: Mentsük meg a kóbor 
kutyusokat Lakiteleken és Instagramon 
is követhetik. A cikkünkben bemuta-
tott kutyusokra Orbán Gyöngyinél a 06 
20 617 2670-es számon várjuk a leendő-
beli gazdik jelentkezését!

Természetesen minden kutyus oltás-
sal, chippel és féreghajtóval van ellátva.

Kolbász
2020 májusában szü-
letett, kan, keverék. 
Kedves, hízelkedő, 
szeretetéhes terem-
tés, aki társaival is 
játszik. Merjük aján-
lani gyerekek mellé is.

Mami
2015. májusi születé-
sű, ivartalanított szu-
ka. Kicsit félénk, nyu-
godt, kedves kutya. 
Gyermekek mellé is 
ajánlom családba. 
Előző életében na-

gyon sokat éhezett, csont-bőr volt sze-
gény, az önkormányzat kérte a befogását.

Sedan 
2017. októberi szüle-
tésű, ivartalanított, 
kan, keverék kutyus. 
Erdőben élt, 2 éve 
babéziásan fogtuk 
be, azonnali orvosi 
ellátást kapott. Na-
gyon szeretne köl-

tözni, hatalmas szeretet van benne. 
Családba, gyermekek mellé is örömmel 
ajánljuk, ragaszkodó, bújós. Ami a leg-
fontosabb, stabil kerítés legyen, mert ő 
egy igazi „kenguru teremtés”.

Gazdit keresünk!

Vince napján megszentelték és 
megáldották a szőlőt Lakiteleken

Idén is lesz tőserdei népzenei tábor

A néphagyomány szerint, ha január 22-
én, Vince napján esik az eső, akkor tele 
lesz a pince, ha viszont száraz az idő, ak-
kor üresen maradnak a hordók. Ehhez a 
naphoz több néphagyomány is kapcso-
lódik. Pénteken szőlő- és borszentelést 
tartottak egy Lakitelek határában lévő, 
fiatal ültetvényben.

Az elmúlt évben tartottak először 
szőlőszentelést a Szentkirály–Lakitelek 

Hegyközségben. László Géza fiatal sző-
lőtermelő ötlete volt az, hogy ebből te-
remtsenek hagyományt. A pénteki alka-
lomra a szőlősgazdákon kívül meghívta 
Lezsák Sándort, a térség országgyűlési 
képviselőjét, valamint Győri Tibort és 
feleségét, akik a csongrádi borrend tag-
jai.

A cikk a baon.hu híre alapján készült.

Idén harmadik alkalommal hirdetik 
meg a tőserdei népzenei tábort, amelyre 
ezúttal is a népzenét kedvelő érdeklődő-
ket, tanulni vágyókat várnak Lakitelek-
Tőserdőbe, a Kultúrművekbe, július 11. 
és 17. között.

A táborozókat az ötletgazda Csík Já-
nos és zenésztanár kollégái vezetik be 
a népzene rejtelmeibe. A választható 
hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő, ci-
tera, furulya, koboz, népi ének. Az egy-
hetes táborban a délelőtti és délutáni 

hangszeres foglalkozásokon túl több-
féle szabadidős programlehetőséget kí-
nálnak a szervezők, így lesznek például 
kézműves foglalkozások, és strandolni, 
erdei túrázni is lehet. Az esték néprajzi 
előadásokkal és vetélkedővel, hangszer-
bemutatóval, hangszerek kipróbálásával 
és táncházzal telnek. A táborzáró gála-
műsorban bemutatkoznak a tábor lakói 
és a meghívott vendégek. További infor-
mációkért érdemes a Tőserdei népzenei 
tábor facebook oldalt követni.
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Egy kérdés több válasz
Még nincs hivatalos állásfoglalás ar-
ról, hogy Magyarországon melyik idő-
számítást vezetik be véglegesen. Már-
cius végén vagy kell órát állítanunk, 
vagy nem. Az is lehet, hogy marad a 
téli, de a felmérések alapján többen 
szavaznak a nyári időszámításra. Er-
ről kérdeztünk lakitelekieket.

Anka Gyula Attila, 
autóoktató, informatika tanár:

Az időzónák meghatározásakor – gaz-
dasági szempontok alapján – egy időzó-
nába kerültünk Franciaország legnyuga-
tibb szélével. Amikor a franciák nyáron 
reggel munkába indulnak, gyönyörköd-
hetnek a napfelkeltében. Munkaidejük 
nagyrésze a hajnali hűvösben telik. A 
munkaidő után pedig ott van nekik a 
napsütéses hosszú délután, ami alatt pi-
henhetnek az árnyékban, kertészkedhet-

nek vagy tölthetik 
az időt a vízparton 
akár este fél tizen-
egyig világosban. 
Ráadásul télen 
sem nyomasztja 
őket a koradélutá-
ni sötétség. Ezzel 
szembe mi nyáron 
átalusszuk a hűvös 

hajnali órákat, dolgozunk a legnagyobb 
melegben, és mire kijutunk a természet-
be, már jönnek a szúnyogok is. Nekem 
nem az óraátállítással van gondom, csak 
irigylem a franciákat, amiért jobban ki 
tudják használni a napot. Szeretem lát-
ni, ahogy felkel a nap, és szeretek kint 
lenni a reggeli hűvösben. Viszont okta-
tóként a tanulóim valószínűleg nem dí-
jaznák, ha hajnali négykor kezdeném az 
órákat. Szóval, ha már úgyis változik a 
jelenlegi rend, akkor adjunk hozzá egy-
két órát a mostani időhöz!

Balázs János, vállalkozó: 

Fontosnak tartom, 
hogy milyen rit-
musban éljük meg 
napjainkat. Sze-
rintem egészség-
ügyi problémát is 
felvet a nyári vagy 
téli időszámítás-

ra való átállás. Igaz, ez tudományosan 
nem bizonyítható, de biztos hatással 
van a szervezetünk biológiai órájára. Én 
személyesen a nyári időszámítás mel-
lett tenném le a voksot, de a legjobban a 
változtatás megszűnését szeretném, így 
a külső és a belső óránk ritmusa azonos 
maradna.

Fiedlerné Gumbár Ágota, védőnő:

Én a nyári idő-
számítás mellett 
teszem le a vok-
somat. Védőnő-
ként és anyaként 
tudom, hogy mi-
lyen nehéz a téli 
időszakban, a ko-
rai sötétedés mi-
att lekötni több, 
izgő-mozgó kis-

gyermeket a lakásban. Világosban a csa-
ládok több időt töltenek a szabadban, 
ez pozitív hatással van a gyermek-szülő 
kapcsolatra.

Jandrasits Józsefné, a 
Takarékszövetkezet  
nyugalmazott vezetője:

Az óra átállítását 
nem szeretem. 
Néhány napnak 
el kell telnie, míg 
megszokom. 

M á r  v á r o m 
minden tavasz-
szal, hogy a napok 
hosszabbodásával 
– a tavaszi nap-
éj egyenlőséget 
követően – meg-

nyújtsuk a napok "aktív" részét. A napi 
munka után lehetőség van rá, hogy a 
család fiatalabb és idősebb tagjai is kö-
zös programokon, kirándulásokon ve-
gyen részt. Nyári estéken a kellemesen 
hűvös időben szívesen beszéljük meg 
a napi történéseket. A fentiek alapján 
támogatnám a nyári időszámítás meg-
maradását.

Mintál Nóra, vállalkozó:

A munkavállalók jelentős része nappali 
munkarendben dolgozik, a későbbi sö-

tétedéssel pedig a 
délutáni szabad-
idő eltöltésének 
lehetősége kitoló-
dik. A napsütéses 
órák száma nem-
csak pozitívan 
befolyásolja az 
emberek hangula-
tát, hanem a nap-

fény hatására termelődő D-vitamin az 
egészségünknek is jót tesz. Ha több időt 
töltünk a szabadban, kevesebb áramot 
igénylő eszközt (számítógép, TV) hasz-
nálunk. A kevesebb energiafogyasztás 
pedig gazdasági előnyökkel jár, és kisebb 
mértékben terheljük a környezetünket. 
A megnövekedett világos órákban keve-
sebb a közúti baleset. Bűnmegelőzési 
szempontból sem elhanyagolható szem-
pont a késői sötétedés. Talán csökkenne 
a bűncselekmények száma is. A turiz-
musból befolyó bevétel magasabb, mivel 
a hosszabb nappalok által a turistáknak 
lehetőségük van több szolgáltatást is 
igénybe venni. Ez mind-mind a nyári 
időszámítás mellett szól, viszont azzal 
számolnunk kell, ha a nyári időszámítást 
választjuk, és az EU állandósítja azt, a 
téli délutánokon ugyan tovább lesz vilá-
gos, de a napkelte így fél kilenc környé-
kére csúszik, és sötétben kell iskolába, 
munkába járnunk. Félhomályban csen-
getnek ki az első óráról. A természet 
semmit nem ad ingyen, reggel fizetjük 
meg az árát annak, hogy esténként ké-
sőbb sötétedik. Személy szerint én a téli 
időszámítás mellett voksolok, mert ere-
dendően is az a természetes időszámí-
tás, és az emberiség már eddig is sokszor 
beavatkozott a természetes körforgásba, 
aminek mindannyian látjuk-érezzük az 
eredményét.

Papp Kálmán, hegybíró:

Mezőgazdasági 
munkák szem-
pontjából a nyá-
ri időszámítás a 
kedvezőbb, mert 
kora tavasszal, va-
lamint késő ősszel 
kedvezőbb, ha ké-
sőbb sötétedik. 
Ezekben az idő-
szakokban a téli 
időszámításban 

délután hamarabb véget kell venni a 
munkáknak.
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Nincsenek véletlenek…  Az elmúlt hó-
napokban szinte minden gondolatom 
Lakitelek körül mozgott. Több mint 
34 éve nem élek Lakiteleken, – ami még 
gombócból is sok lenne –, de hát az idő 
már csak ilyen. Pörög rendületlenül.

A múlt évezredben születtem, és 
éltem Lakiteleken első 14 évemet, 
mely meghatározta 
az egész lényemet 
mindörökre. Azok 
az irányelvek, me-
lyeket itt magamba 
szívtam, alakították 
ki bennem azt az 
értékrendet, melyet 
ahogy telik az idő, 
egyre fontosabbnak 
gondolok. Nemcsak 
azért, hogy megtart-
sam, hanem azért is, 
hogy továbbadjam 
azokat az utánunk 
jövő nemzedéknek. 
Soha nem felejtettem 
el, honnan származ-
tam, és mit is nyújtott 
nekem a falum. Ami-
kor kislány voltam, 
még magát a falut sem láttam át, ak-
kora teret nyújtott nekem. Lehet, hogy 
csak szórakozottságomból adódóan, de 
rendszeresen előfordult velem, hogy 
alsó tagozatos általános iskolásként 
simán képes voltam eltévedni. Ak-
kora volt számomra a szabad tér. Vi-
szont ahogy idősödtem, felfedeztem 
magamnak Tőserdőt, a környéket, és 
azt hittem, ez a világ közepe. Amikor 
nagyritkán bementünk a városba Kecs-
kemétre, azt gondoltam, maga az uni-
verzum tárult ki előttem és már nincs is 
tovább. Ez az érzés a Kánaán volt. Soha 
nem gondoltam volna, hogy még ennél 
is nagyobb távolságokat és világokat fe-
dezhetek fel magamnak! 

Hódmezővásárhelyre kerültem ven-
déglátóipari középiskolába és kollégi-
umba. Annyira imádtam a szakma szép-
ségét (mely a mai napig nem tudom, 
honnan jött, talán a nagymamám vona-
láról), hogy nem is létezett más tantárgy 
a számomra, csak a szakmai. Az okta-

tóim is látták bennem a lehetőséget, 
két egymást követő évben nemzetkö-
zi versenyen indítottak, ahol arany-
érmes lettem mindkétszer. Egyéniben 
is és csapatversenyben is. Hatalmas 
büszkeséggel töltött el, hogy az orszá-
gos vendéglátó magazin címlapján sze-
repelhettem, és Hódmezővásárhelynek 

én szereztem meg az 
első aranyérmet. 

Persze mindehhez 
az is kellett, hogy La-
kiteleken a stranddal 
szemben lévő kifőz-
dében Anikó néni ma-
gához vegyen még 14 
évesen, és megtanít-
son mindenre. Imád-
tam a stílusát, akik 
emlékeznek rá, tud-
ják, hogy mindenkit 
úgy fogadott, mintha 
a legfontosabb em-
ber lenne a világon, 
és bármit kérhetett 
a vendég, függetle-
nül attól, volt-e az 
étlapon vagy sem. A 
vendég számára volt. 

Ez nagyon belém ívódott, és meg kell, 
hogy valljam, én is ezt a gondolkodást 
képviselem. 

Majd férjhez mentem Orosházára, 
ahol a Viharsarok és az ott élő emberek 

nagyon sok keserűség árán, de megta-
níttatták a „soha nem adom fel” jel-
mondat alkalmazását egy életre. Majd 
a sors úgy hozta, hogy Kecskemétre köl-
töztem, ami mindig is a kedvenc váro-
som maradt. Életem egyik legszebb idő-
szaka volt ez, hiszen itt születtek meg 
első gyermekeim. Imola, azóta már 25 
éves, Döme pedig most lesz 23, és a vá-
lásom is itt ért utol 15 év után. Ahogy 
a gyerekek iskolába kerültek, rájöttem, 
hogy egyedül nevelni két kisgyereket 
vendéglátás mellett nem lehet. Egy fej-
vadász cég megkeresett, és így kerültem 
a biztosítási és pénzügyi piacra. Maxi-
malista és munkamániásként addig küz-
döttem és tanultam, míg az új szakmám-
ban is a legjobb vezető lettem. Majd 
ahogy változott a magánéletem, úgy 
váltottam építőipari területre. Imádtam 

Azok az irányelvek, 
melyeket itt magamba 
szívtam, alakították ki 

bennem azt az értékrendet, 
melyet ahogy telik az 

idő, egyre fontosabbnak 
gondolok. Nemcsak azért, 
hogy megtartsam, hanem 

azért is, hogy továbbadjam 
azokat az utánunk jövő 

nemzedéknek.

Üzenet haza
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találkozni azokkal az emberek-
kel, akik otthont, családi fészket 
szerettek volna maguknak, és 
én a gondolat megszületésétől 
a kulcs átadásáig részese voltam 
a folyamatnak. Ahogy szokták 
mondani, rosszkor voltam rossz 
időben, mert éppen elindultam 
ezen a területen, jött a válság és 
minden bedőlt. 

Mindenki megél az éle-
te folyamán kisebb-nagyobb 
nehézségeket, kudarcokat, jó 
és még jobb dolgokat. Mégis, 
én így visszatekintve az el-
múlt időre, úgy látom, nekem 
mindenből nagyon bősége-
sen jutott, mely szívósabbá, 
kitartóbbá és küzdőbbé tett. 
Persze nagyon sokat számított 
az optimista hozzáállásom. A 
probléma megállapítása után 
az első gondolatom: „mi a 
megoldás?”, a „soha ne keres-
sek hibást” életszemlélete, és 
a jól bevált „soha nem adom 
fel”, és kell egy kicsi szerencse 
is. Én nem csak hogy szerencsés 
vagyok (így utólag már látszik, 
hogy mi minden kellett ahhoz, 
hogy a végére összeálljon a teljes 
kirakós), hanem hálás is. 

Megtaláltam életem párját, akivel 
már több mint 11 éve boldog és kiegyen-
súlyozott családot alkotunk két kis cse-
metével. Botondunk már 9 elmúlt, Boto-
sunk pedig most volt 
8 éves. Közben tel-
tek-múltak az évek, 
egyre jobban megis-
mertem az országun-
kat, majd úgy hozta 
az élet, hogy kinyílt 
számomra a világ, 
és Spanyolországba 
költöztem a csalá-
dommal. Barcelonát 
céloztuk meg, és a 
nagy ismeretlenben 
nyitottunk egy vállal-
kozást. Sokat szok-
ták kérdezni, hogy 
jó döntés volt-e or-
szágot váltani nyelv-
tudás, kapcsolatok 
és ismertség nélkül 2 csecsemővel, egy 
kamaszodó fiúval és egy itthon maradó 
nagylánnyal. Őszintén mondhatom, ha 
utólag visszagondolok, és újra dönt-

hetnék, biztosan nem indulnánk neki, 
főleg, hogy tudom előre, milyen nehéz-
ségek várnak ránk. De! Nagyon igaz az 
a mondásunk: ami nem öl meg, az meg-
erősít! Hét éve már, hogy Barceloná-

ban megnyitottuk az 
éttermünket, ahol a 
Drágám, Péter sa-
ját focihoz és spor-
tokhoz kapcsoló-
dó relikviái vannak 
kiállítva mintegy 
múzeum-étterem 
jelleggel. Aki élt kül-
földön, az tudja, hogy 
nagyon megerősödik 
benne a hovatartozás, 
a magyarságtudat és a 
hagyománytisztelet. 
Itthon könnyű ma-
gyarnak lenni a saját 
környezetünkben, de 
kint mindig is csak 
idegen bevándorlók 

leszünk. Viszont kihagyhatatlan a szak-
mai, morális és erkölcsi fejlődésünk 
szempontjából. Hálás vagyok, hogy kap-
tam a sorstól ebből is megtapasztalást. 

Hiába éltünk mégis a világ 
egyik legcsodásabb városában, 
szinte örök tavaszi időben, a 
haza, az otthon mindig is ide 
köt minket. Minden félévben 
hazajártunk pihenni, és azt 
tapasztaltuk, hogy itthon na-
gyon el vagyunk maradva a 
nemzeti kincseink, értékeink 
méltó gondozásában, világgá 
kürtölésében, a megfelelő ér-
téken való eladásában. Csú-
nyán fogalmazva nem csinálunk 
abból pénzt, ami számunkra ter-
mészetes és világraszóló. Most, 
hogy a Covid miatt tavaly április 
óta itthon élünk, még szembe 
tűnőbb számunkra, milyen sok 
lehetőséggel nem éltünk eddig. 

Amikor Lakitelekre látoga-
tok, rendszeresen összeszorul 
a szívem, hogy a település, ahol 
felnőttem, a sok pozitív válto-
zás ellenére is azt a benyomást 
nyújtja, hogy megállt az idő és 
egyhelyben toporog. Ismerem a 
múltat, hiszen mindig is figye-
lemmel kísértem, mi történik 
Lakiteleken, voltak is gondola-
taim, kezdeményezéseim már 
az elmúlt időszakban, hogy hol 

tudnék én személy szerint segíteni, 
vagy visszaadni valamit a falumnak, 
de nem igazán voltak meg hozzá a meg-
felelő feltételek. Két évvel ezelőtt tel-
jesíthettem – Vargáné Darabos Mártika 
közvetítésével – Rácz Miklós bácsi utol-
só kívánságát, így muskátlik kerültek az 
iskola ablakaiba. 

Hogy lezárhassam gondolataimat, el 
kell mondjam, nagyon boldog vagyok. 
Boldog, mert ugyan voltak negatív ta-
pasztalásaim az elmúlt hónapokban, és 
ezt el is mondtam polgármesterünknek, 
Madari Robinak, de ő nem csak hogy tárt 
karokkal és értő figyelemmel fordult 
hozzám, hanem bevont a közös gon-
dolkodásba is. A tanakodásokból újabb 
találkozások születtek, és most azon az 
állásponton vagyok, hogy végre van le-
hetőség a változásra. Ehhez persze na-
gyon sok mindennek kell még történnie, 
mindent a maga idejében! Ami biztos, 
hogy én itt vagyok! Most jött el az idő 
arra, hogy méltó módon visszaadhas-
sam mindazt a jót, amit kaptam, ami 
még mindig itt él belül a lelkemben 
Lakitelekkel kapcsolatban. Folyt.köv.?! 

 Beke Erika

Itthon nagyon el vagyunk 
maradva a nemzeti 

kincseink, értékeink 
méltó gondozásában, 

világgá kürtölésében, a 
megfelelő értéken való 

eladásában {...} Most azon 
az állásponton vagyok, 

hogy végre van lehetőség 
a változásra.
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TISZTELT OLVASÓINK!  
Következő lapszámunktól lehetőséget kínálunk lapunkban az Önök hirdetéseinek 

közreadására. Az Otthonunk Lakitelek kiadvány minden lakiteleki háztartásba eljut, 
két havonta jelenik meg. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, keresse az 

önkormányzat titkárságát a titkarsag@lakitelek.hu e-mail címen,  
vagy a 06-76-449-011 es telefonszámon!

Közösségi színtereink ANNO
Sokoldalú egy település, egy közösség 
élete, szokásai, lehetőségei. A különféle 
területről arra tekintek vissza, hogyan 
szórakoztak, ünnepeltek a 20. század 
második felében az itt élő emberek; mit 
nyújtott a falu a lakosságnak és mit tet-
tek saját érdekükért, milyen tevékeny-
séggel tették szebbé, jobbá életüket, ün-
nepeiket a lakiteleki emberek. 

Emlékeim nem nyújtanak teljes ké-
pet, részben saját ismereteimre, rész-
ben mások elbeszélésére támaszkodom 
a múlt felidézésére. 

1957 óta élek itt. Nem volt igazán je-
lentős közintézmény akkor a községben 
az iskolán kívül. Nem a mai iskola volt 
még az 50-es években, a Lévai féle isko-
la, mellette a mai napközi épülete volt a 
„központi” iskola, ahol egy tanteremben 
működött a „könyvtár” (2-3 szekrényből 
állt). Iskolai ünnepség a napközis terem-
ben zajlott le, a közönséget a szülők al-
kották. Az épület melletti sportpályán 
zajlottak le a nagyobb ünnepségek jó idő 
esetén. 

1962-ben épült fel az emeletes iskola, 
majd a tornaterem. Sokat változott ettől 
kezdve az iskolai ünnepek megrendezé-
se, színvonala. 

A felnőtt lakosság művelődésé-
re, szórakozására sem volt kezdetben 
ideálisabb létesítmény. Az úgynevezett  
„Hankovszky szálloda” nagy terme volt 
a moziterem, itt rendezték a bálokat, 
előadásokat. A mai „Bacchus” borozó 

Visszapillantás  
Lakitelek régi életére

helyén volt egy szabadtéri színpad, me-
lyen műkedvelő előadások kerültek  be-
mutatásra. Jól szervezett amatőr szín-
játszó csoport nyújtott szórakozást a 
falubeli közönségnek. Úgy emlékszem, 
egyik igen nevezetes színjátszó volt 
Kozma Gyula bácsi. Ismert rendező 
volt Lengyel Pálné, Edit néni pedagó-
gus. 

Elbeszélésekből tudom, hogy a mai 
„Jutka bolt” helyén volt régen a Fata féle 
vendéglő, melynek udvarán és benti he-
lyiségében is rendeztek bálokat, össze-
jöveteleket. 

Igen jelentős változás volt a község 
életében, amikor a 60-as évek elején fel-
épült a művelődési ház. A művelődés, 
szórakozás kulturált körülmények kö-
zött zajlott már le. Színvonalas előadá-
sok, találkozások, társas összejövetelek 
gazdag programokkal járultak a lakosság 
művelődéséhez, szórakozásához. 

A könyvtár fejlődése is nagy lépést 
tett meg az 50-es évek óta. Működött 
először a műv.házban, ma pedig már 
korszerű, igényesen szervezett, rende-
zett épületben működik. 

Visszanézve az 50, 60 évvel ezelőtti 
állapotra és az azóta eltelt évekre, a sok-
kal szerényebb körülmények ellenére az 
emberek igénye a jóra, szépre már akkor 
is élt. A lehetőségeket elfogadták és tet-
ték, ami tőlük telt, de megbecsüléssel, 
szeretettel a falu lakói iránt. 

Köszönjük nekik a megtett utat!
 Kotvics Jánosné
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FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri Hivatal: 06-76/449-011

Közösségi Tér: 06-70/931-7886

Könyvtár: 06-76/448-957

Pulai Gyűjtemény: 06-76/448-957

Takarékbank: 06-76/449-135

Posta: 06-76/548-063

Általános Iskola: 06-76/449-077

Óvoda (Kiss J. u.): 06-70/934-4404

Óvoda (Széchenyi krt.): 
 06-70/934-4405

Bölcsőde: 06-70/450-8375

Gondozási Központ: 06-76/449-071

Orvosi Ügyelet: 06-76/441-435, 
 06-20/915-7063

I. sz. Orvosi rendelő 
Dr. Rácz Péter:   06-76/449-152

II. sz. Orvosi rendelő 
Dr. Laza Erika Gyöngyike: 
 06-76/449-152;  
 06-30/240-8558

Gyermekorvosi rendelő 
Dr. Sajósi Iván: 06-20/614-3660

Fogorvosi rendelő 
Dr. Németh Norbert: 06-76/449-279

Védőnők: 06-76/449-039

Család- és 
Gyermekjóléti 06-76/449-034, 
Szolgálat: 06-70/198-7420

Gyógyszertár: 06-76/449-075

Laboratorium: 06-20/519-5789, 
 06-20/934-0211

Állatorvos 
Dr. Pesír Zoltán: 06-20/361-9330

Rendőrség 
Tiszakécskei  
Járőrszolgálat: 06-20/539-6610

Körzeti Megbízott 
Ledniczky Tibor: 06-20/539-5898

Polgárőrség 
Madari Andor elnök: 06-30/412-5417

Tűzoltó parancsnok 
Müller Ferenc: 06-70/978-9265

Laki-Konyha Kft. 06-76/449-001

Tőserdő Turisztikai Kft.: 06-70/337-6656

Katolikus egyház: 06-76/449-074

Református egyház: 06-76/449-169

Bácsvíz Zrt.: 06-76/441-382

NKM Ügyfélkapcsolati Kft.:  
 06-62/565-600

Gázszolgáltató: 06-40/824-825

Szennyvízszállítás: 06-70/638-8347

Hulladékszállítás-FBH NP Kft.: 
 06-79/524-821

Volánbusz-menetrendi információ: 
 06-1/382-0888

MÁV-ügyfélszolgálat: 06-1/349-4949

Anyakönyvi hírek
Születtek: 

 ɋ Reketyei Lilla  
édesanyja neve: Olajos Renáta

 ɋ Tamásy Lilien  
édesanyja neve: Csordás Erika

 ɋ Oláh Zoé Lilla  
édesanyja neve: Kecskés Alexandra

 ɋ Nyiri Dániel  
édesanyja neve: Tarjányi Nikolett

 ɋ Laki Iván  
édesanyja neve: Bán Adrienn

 ɋ Bussay Letti  
édesanyja neve: Dózsa Viktória

 ɋ Tóth Lázár  
édesanyja neve: Aradi Anikó

 ɋ Rácz Amanda Petra  
édesanyja neve: Krék Zsanett

 ɋ Balla Zita  
édesanyja neve: Laczkó Krisztina

 ɋ Káré Ákos  
édesanyja neve: Faragó Vanessza

Házasságkötés: 

 ɋ Tóth Viktor és Farkas Ildikó
 ɋ Gulyás Károly  

és Billus Laura Andrea
 ɋ Rébék Ádám és Újvári Réka
 ɋ Rikk András és Németh Andrea

Haláleset:

 ɋ Kátai Béla, 1944
 ɋ Vörös Menyhért, 1953
 ɋ Salánki Imre, 1948
 ɋ Gyulai István  

Lajosné Németh Erzsébet, 1941
 ɋ Kapus Mihályné  

Juhász Mária, 1929
 ɋ Szolgai Oskár, 1967
 ɋ Budai István, 1951
 ɋ Kocz István, 1955
 ɋ Nyerges János, 1955
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e-mail: kommunikacio@lakitelek.hu 
telefon: +36 76 449-011

Nyomdai munkák: 
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