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BEKÖSZÖNTŐ

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
/József Attila: Tél/
Szombat esténként sorra lobbannak fel az adventi koszorú gyertyái a
közösségi tér előtti parkban, hivatalosan zajlik falunkban a karácsonyi készülődés. Sok segítő, évről évre odaadással dolgozik az előkészületeken.
Településünk közössége örömmel
vesz részt a programokon, képviselőtestületünk pedig hálás mindazoknak,
akikkel együtt tovább folytathatjuk
ezen hagyományokat.
Az elmúlt hetekben a megszokottakon kívül olyan aktivitást tapasz-
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talhattunk Lakiteleken, ami minden
várakozásunkat felülmúlta. Egy képviselőnk advent előtt közös gondolkodásra hívta a helyi civileket. Arról beszélgettünk, hogyan tehetnénk
még ünnepélyesebbé, meghittebbé
falunkban az ünnepi készülődést.
Nagy örömünkre a közösség belső
igénye találkozott a mi törekvéseinkkel. Már az első összejövetelen sok
ötlet és nagylelkű felajánlás érkezett.
Mindenki vállalta a neki megfelelő
feladatot, majd létrejött a Lakiteleki
Advent 2019 facebook oldal, ahol
spontán kezdeményezések sora indult, lelkes munkába kezdtek csoportok, magánszemélyek egyaránt. Egy
olyan faluközösség bontakozik ki,
ahol az emberek figyelnek egymásra,
és megtisztelve érzik magukat attól,
hogy van beleszólásuk a dolgaik ala-

kításába. „Ez az advent más” -fogalmazzák meg többen.
Hálával tartozunk mindenkinek,
aki hozzájárul, hogy az adventi ünnepségsorozatot igazi közösségi
élményként élhetjük meg. Ez számunkra egyben előremutató is, hiszen felelős és kezdeményezőkész
polgárok összefogására alapozhatjuk
településünk jövőjét.
Kedves lakitelekiek, köszönjük
ezt az összefogást! Név szerint nem
tudjuk mindenkinek kifejezni elismerésünket, mert a lista túlontúl hosszú
lenne. Örüljünk együtt, egymásnak!
Békés készülődést, várakozást és
szeretetteljes ünnepeket kívánunk
minden lakiteleki lakosnak!
Madari Róbert polgármester
és a lakiteleki képviselő-testület
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Testületünk

Vagyunk mi így 7 -en, mivel számszerűen ennyien kellettünk ahhoz,
hogy indulni tudjunk az októberi önkormányzati választásokon. Szóval
ez a szám adott volt, a hetes. Majd
összejöttünk heten és megkezdtük
az együttműködést. Persze, ismertük
egymást, tudtunk egymásról, azonban
ebben a formában, munkában, együttműködésben ez volt az első közös élményünk; indulni a helyi választáson.
Ebben közös pontunk Madari Robi
volt, aki felkért bennünket. Amikor
elvállaltuk felkérését, elszántan tettük, tenni akartunk a szülőfalunkért.
Nem volt kétség a lelkesedésünkben,
elszántak voltunk, miközben nyilván
nem láthattuk minden mozzanatát
annak, pontosan mivel is jár ez a választásunk, küldetéstudatunk. Mondhatjuk azt is, a kampány időszakot is
tanultuk és a megválasztásunk utáni,
testületi együttműködést, tenni akarást is tanuljuk, folyamatosan. Nem
könnyű ez a folyamat, ez kétségtelen,
azonban a hitünk abban, hogy jót kívánunk cselekedni, töretlen és egyértelmű.
Közben tanuljuk egymást is, így
ez a 7-es szám szépen megtöltődik
tartalommal, élővé válik, majd cselekszik. Nem könnyű ez sem, sok-sok
türelem és figyelem szükséges egymás irányába ahhoz, hogy jól tudjunk
együtt dolgozni, felelősséget vállalni
magunkért, egymásért, másokért, és
olyan eredményeket felmutatni, ame-

lyek építik Lakiteleket. Jó úton vagyunk!
A hétből 4 testületi tag nő, hölgy,
akikre mi, férfi képviselő társaik nagyon büszkék vagyunk, felnézünk rájuk, és egyáltalán nem bánjuk, hogy
mi, férfiak ’csak’ 3-an vagyunk, sőt.
Marika, Anikó, Marcsi, Rebeka, hihetetlen és végtelen energiákkal, tettvággyal rendelkeznek (mint minden nő),
mindannyiójuknak sok ötlete, kreatív
gondolata van, amely a lakiteleki közösséget és annak fejlesztését szolgálja. A négy képviselőnő különböző korosztályt képvisel; 20-asok, 30-asok,
40-esek, 50-esek, mégis nagyon jól
tudnak együttműködni, közösen gondolkodni, így példát mutatnak a több
generációs közös munkának. A képviselői munkájuk mellett dolgoznak és
gyermekeket nevelnek, és van, aki az
unokákkal oszthatja meg szabadidejét. A korosztálybeli különbség tehát
nem akadály, hanem előny. Annál is
inkább, mivel így hitelesek vagyunk a
lakosság legtöbb korosztályának, több
mindenkit tudunk megszólítani.
Mi, férfiak is több korosztályt
képviselünk; 30-as, még kicsit 40-es
és 50-es.
Az emberi összetartozás mellett
megjelenik közöttünk természetesen
a szakmai tartalom is. Ezen szakmai
különbözőséget tiszteljük egymásban, adunk egymás véleményére. Sőt,
ezen tudásunkat a lakiteleki közösség
javára kívánjuk fordítani.

E mellett pedig mindannyian szeretjük és tiszteljük az előttünk járó
korosztályokat is, szeretnénk tőlük és
róluk, az értékeikről, hagyományaikról sokat tanulni. Fontosak nekünk,
hiszen velük együtt azonosítható és
fogalmazható meg jól a múlt és a jelen
közösségi értékteremtése. Azonban a
fiatalokkal is tudunk, akarunk együttműködni, hiszen az ő tudásuk, tenni
akarásuk a jövőt formálja, alakítja. A
jelenben ahhoz, hogy jó irányba menjünk és fejlődjünk- mind közösségi és
településfejlesztési szinten egyaránt
– látni kell az ő céljaikat, legyen az
közösségi vagy egyéni.
Nem utolsó sorban természetesen
azokra a körülöttünk lévő kihívásokra,
lehetőségekre is rezdülünk, kíváncsiak
vagyunk, amelyre jól kell reagálnunk,
be kell építenünk céljaink, feladataink
közé a fejlődés érdekében.
Mi 7-en a képviselő-testületet alkotjuk és erősítjük. Azt azonban tudjuk, egyedül ez nem mehet. Szükségünk van az önkormányzati dolgozók,
az intézményi vezetők és kollégák
együttműködésére, tudására, türelmére, tenni akarására is. Arra törekszünk,
hogy a testület és a munkatársak nagy
szövetségben dolgozzanak együtt.
A sok tennivalónk közepette mi
is készülünk az ünnepre, a következő
két kérdés mentén megosztjuk önökkel, mit is jelent számunkra az ünnep,
az ünnepi készülődés.
Fehér István, alpolgármester
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Hogyan készülsz a karácsonyra?
Madari Róbert: Számomra a
legjobban várt ünnep a karácsony,
mely nekem az igazi családi ünnepet
jelenti. Ilyenkor nyílik arra lehetőség, hogy a napi feszültségeket félre
rakjuk, kicsit lelassuljunk, és még
jobban figyeljünk egymásra, mint a
hétköznapokban. A készülődés kellemes izgalma lengi be a karácsonyt
megelőző heteket, mely december
24-én oldódik fel, amikor összejön
a Család és elkezdődik a napokon át
tartó családlátogatások, beszélgetések
sorozata, vagy csak otthon „bekuckózunk”, olvasunk, filmet nézünk, zenét
hallgatunk. Ebben az évben első alkalommal Lakitelek polgármestereként várom a karácsonyt, és látva az
elmúlt hetekben kialakult csodálatos
összefogást, örömmel és büszkén
jelenthetem ki, hogy a lakitelekiek
önként tudnak együtt gondolkodni, tevékenykedni annak érdekében,
hogy igazi ünnep legyen a karácsony
mindenkinek. Köszönet érte minden
résztvevőnek!

kihasználni, hogy nem kell már kora
reggel munkába rohanni, a kisfiam
sem kel már hajnalban, így bízok
abban, hogy az idei adventben ismét
eljutok többször is hajnali misére. Az
igazi készülődést, a várakozás hangulatát számomra ez igazán megalapozza. A karácsonyi sütemények készítése – mézeskalács, gesztenyés bejgli-,
a vele járó illatok, családi körben mézeskalács díszítés kiskorom óta a kedvenc időtöltésem a készülődésben.
Idén ebben már két apró kéz is fog
segíteni. Szenteste napját illetően van
egy hagyományunk, amit reméljük,
még sokáig megtarthatunk. Kisgyermek korunk óta segítünk nagyszüleinknek is karácsonyfát állítani. Így
ez most sem lesz másképp, de már a
díszítő „manók” csapatát erősíti férjem és kisfiam is. Hatalmas ajándék
az, hogy az ember az ünnepeket ilyen
nagy, még négy generációt magában
foglaló körben ünnepelheti. Áldott,
békés, szeretetben gazdag karácsonyt
kívánok mindenkinek!

Fehér István: Nagyon jó a kérdés, mivel valóban a várakozás és
azon belül a készülődés a legnagyobb
öröm számomra a karácsonyban. Ez
elsősorban lelki folyamat, építkezés,
olyan emelkedett érzés, amely az
ünnepi hangulatot előidézi. Minden
fontos hozzá: a szeretteim közelsége vagy a rájuk való emlékezés. Egy
gyertya fénye, a fenyő és az illatozó
fűszerek illata. A harmóniára való törekvés, amely része a csönd, az ima
vagy a gyermeki rácsodálkozás.

Szűcs Pál: Idén különleges számunkra az ünnepi előkészület, mert
várjuk a babánk érkezését. Költözés
előtt állunk, igyekszünk mindent előkészíteni, beszerezni. Most minden e
körül forog. Azt várom, hogy a baba
érkezése még nagyobb melegséggel
fogja eltölteni az egész családot a
következő karácsonyok alatt, visszahozza azt az érzést, amit gyerekként
én is megtapasztalhattam.

Hegedűs-Boros Rebeka: Az idén
a faluban szerveződött összefogásnak
köszönhetően már november végétől fokozatosan hangolódunk a karácsonyra. Látva a pompába öltözködő
falut és házakat, a közösségi oldalon
egymást inspiráló karácsonyi díszekről készült fotókat, én is elkezdtem
díszeket kihelyezni a lakásban, kopogtatót és adventi koszorút is készítettünk. Szeretném ezt az idei évet

Tasiné Novák Mária: Karácsony
előtt a barátainknak, családtagoknak
szoktam aprósüteményekből, karácsonyi kekszekből álló csomagocskát készíteni, ami nagyon kedves
elfoglaltság számomra, és az utóbbi
években a díszítésbe be tudtam vonni a nagyobbik fiunkat, idén a kicsi
is biztosan segít majd. Családunkban egyre nagyobb szerepet kap az
otthonunk ünnepi díszbe öltöztetése,
hiszen nagyobbik fiúnk, Petike már 6
éves, és neki ez igazán sokat számít.

Korábban nem fektettünk erre nagy
hangsúlyt. Amikor nem voltak még
gyermekeink és több időm volt, szerettem saját kezűleg készített ajándékokkal meglepni szeretteinket, ebben
az időszakban általában már ezzel
foglalkoztam.

Tóthné Balla Mária: A karácsony
előtt a mi családunkban már az vált
hagyománnyá, hogy én főzöm a család részére a töltött káposztát, a halászlét és ilyenkor szoktam több adag
hájas tésztát készíteni, amiből majd
lehet rétest, krémest és hájas papucsot
sütni. Ez számomra minden évben a
legkedvesebb elfoglaltság, hiszen tudom, kinek melyik étel a kedvence,
és mindig igyekszem ízlésük szerint
elkészíteni ezeket az ételeket. Szerencsére a több napos karácsonyi ünnep
alkalmat ad az együtt ünneplésre felnőtt gyermekeinkkel és az unokákkal.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
kívánok!
Vass Anikó: A karácsonyi készülődés nekem a lelassulást, megtisztulást, várakozást jelenti. Ilyenkor
újraértékelem, mik a legfontosabb
értékek az életemben. Magam előtt
kinyitogatom az életem lapjait: hagyom, hogy minden területre beférkőzzön Isten fénye. Ilyenkor sok
lehetőség kínálkozik a család, a közösség szolgálatára. Ügyelnem kell
az egyensúlyra, hogy ezeket örömmel
tudjam tenni, és csak annyit vállaljak
belőle, amennyi még mindenkinek a
javára van. Így nem katasztrófa, ha
karácsonykor esetleg mégsem a legfantasztikusabb receptet főzöm meg
- az a lényeg, hogy otthon jó legyen
a hangulat, az együttlét szeretetben,
békében teljen. Egy régi szokást mindeddig sikerült megőriznem: kedves
barátaimnak, távoli rokonaimnak saját készítésű képeslapot szoktam feladni. Meg kell jegyeznem, hogy idén
nagy erőt merítek a közösségi megmozdulásokból. Úgy érzem, van egy
nagy-nagy családom!
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Testületi hírek

2019 október 29. napján megtartotta
alakuló ülését az új képviselő-testület.
Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke megtartotta tájékoztatóját az
október 13-ai önkormányzati választások
eredményeiről.
A megválasztott 6 képviselőből 5 fő jelent meg. Gangl János előadásában először
az önkormányzati képviselők, majd Madari
Róbert polgármester tett ünnepélyes esküt,
ezt követően átvették megbízóleveleiket,
kézjegyükkel látták el az esküokmányt.
Madari Róbert előterjesztésében ismertette a polgármesteri programot. A következő napirendi pontban a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján meghatározták
a polgármester havi illetményét, melyet a
képviselő-testület jóváhagyott.
Ezt követően a képviselő-testület bizottságainak összetételét határozták meg, mely
alapján két állandó bizottságot hoztak létre,
a .Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságot és az Emberi Erőforrások Bizottságát,
mindkét bizottságban 3 fő képviselő és 2 fő
külső tag összetételben. A bizottsági tagok
megválasztásáról a Képviselő-testület a következő ülésen dönt.
Sor került a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítására, amelyet az új polgármester és a képviselők név szerinti felsorolása, a bizottságok nevének, valamint a
tagok számának változása, a településrészi
önkormányzatok létrehozása és a helyi civil
szervezetek teljes aktuális listájának módosítása indokolt.
Végül a képviselő-testület Madari Róbert polgármester javaslata alapján Fehér
Istvánt titkos szavazással Lakitelek alpolgármesterévé választotta, aki elfogadta a
tisztséget és letette alpolgármesteri esküjét.
Az ülés Gondi Etelka Jegyző asszony
szakmai vezetése mellett zajlott.
A képviselő-testület 2019. november
11-én rendkívüli ülést tartott
Az ülés megnyitását követően, képviselői mandátum lemondása miatt Gangl

János, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a módosult választási
eredményeket. A visszalépett képviselő
helyére a soron következő legtöbb szavazatot kapott jelölt, Tóthné Balla Mária
került, aki letette esküjét és átvette megbízólevelét.
A következő ügy az alakuló ülésen
meghatározott állandó bizottságok tagjainak megválasztása volt, amelyet a képviselő-testület előzetesen megvitatott és az
alábbiak szerint fogadott el.:
Az Emberi Erőforrások Bizottsága 5 főből áll. Képviselő-tagok: Vass
Anikó-elnök, Tóthné Balla Mária, Tasiné Novák Mária Zsófia. Külső tagok:
Győrfi Zsuzsanna, Tábori Kálmánné
A Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 5
főből áll. Képviselő-tagok: Hegedűs-Boros
Rebeka-elnök, Szűcs Pál, Tasiné Novák
Mária Zsófia. Külső tagok: Baán Csaba,
Vargáné Nagy Gyöngyi. A bizottságok külső tagjai letették esküjüket.
Napirendi pont volt továbbá, a Szabó
Mihály Polgárőr Egyesület és Lakitelek
Közbiztonságáért Alapítvány pályázatainak beadásához szükséges támogató hozzájárulás kérése. Madari Andor, az egyesület
elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet a
pályázatok részleteiről, akik ezután meghatalmazták a polgármestert a hozzájárulás
kiadásával.
Ezt követően az Önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottsági
tagjait választották meg. Erre a korábbi
tagok lemondása miatt volt szükség. A
képviselő-testület előzetes egyeztetés
után megválasztotta a tagokat az alábbiak
szerint:
Laki-Konyha Nonprofit Kft. felügyelő
bizottságának tagjai: Dombi Sándor, Sallai
András, Tóthné Balla Mária. A Laki-Gazda Nonprofit Kft, Laki-Park Kft, Laki-Agrár Kft, Tőserdő Turisztikai Kft felügyelő
bizottságának tagjai: Papp Kálmán, Sallai
András, Szűcs Pál. A jelölést valamennyien
elfogadták és letették esküjüket.

A Képviselő-testület 2019. november
20-án, megtartotta soron következő rendes
ülését, melyen az alábbi nyilvános ügyeket
tárgyalták:
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésének módosítása, mely átvezetés miatt vált szükségessé. Ezt a képviselőtestület további információ szerzést követően fog dönteni a soron következő ülésén.
A Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve. Madari Róbert polgármester ismertette a hatályos jogszabályok
alapján elkészített tervet, mely szerint 15
revizori nap kapacitás szükségletből 5 revizori napot az előre nem tervezett ellenőrzések végrehajtására fog fordítani az Önkormányzat. A tervezetet a képviselő-testület
elfogadta. A témához kapcsolódva alkalom
nyílt a jelenleg szerződésben álló belső ellenőr bemutatkozójának meghallgatására.
A következő napirendi pontban a fürdőkedvezmények árának megtérítését tárgyalták a Tőserdő Turisztikai Nonprofit
Kft. felé. A kedvezmények megtérítését
egy 2015. évi rendelet alapján számolják el
évente és ezt a Kft. szezonbeszámolójában
közlik. A beszámolót a képviselő-testület
előzetesen megvizsgálta és elfogadta az abban szereplő kedvezmény összegét, melyet
a Tőserdő Turisztikai Kft. Önkormányzat
felé fennálló tartozásából kompenzálva
fognak teljesíteni.
Tárgyalták még a Településüzemeltetési
Csoport és a Laki Park Kft. által végzett téli
síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra való
felkészülést. Az előterjesztés és Tóth Ferenc
ügyvezető által adott tájékoztató alapján a képviselő-testület részletesen megismerhette, hogy
milyen módon fogják végezni a hóeltakarítási
feladatot. Az előterjesztést a testület elfogadta.
Az ülés zárt napirendi pontok tárgyalásával
folytatódott.
Amennyiben szeretnének részletesebb
információt kapni az ülésekről, az előterjesztéseket, jegyzőkönyveket és a videóanyagot megtalálják a www.lakitelek.hu
oldalon.
Tasiné Novák Mária Zsófia
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Lakitelek Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete
Mint ahogyan már korábban tájékoztattuk a lakiteleki lakosokat, a távozó és
az újonnan megválasztott polgármesterek
között az átadás-átvételi jogi procedúra 2019. október 22-én zajlott le másfél
órában, ami valójában: sok-sok kinyomtatott táblázat, lista, hivatkozás átadása a
folyamatban lévő ügyekről, kötelezettségekről, követelésekről, szerződésekről,
folyamatban lévő pályázatokról, peres
ügyekről.
Annak érdekében, hogy megismerjük Lakitelek valós anyagi helyzetét,
könyvvizsgálót kértünk fel, akinek a
szakvéleményére alapozva tudunk kiindulópontot megállapítani céljaink megvalósításához.
Az átvett dokumentumok és szakmai
vélemény megismerését követően a további tájékoztatást adjuk Önöknek:
A 2019. július 11-i előterjesztésből
is látható, hogy az Önkormányzat 2019ben már erején felüli mértékben vállalt
kötelezettségeket, a költségvetési főösszeghez viszonyítva jelentős a hiány,
azonban erre a 2018. évi maradványösszeg fedezetet nyújt. Az Önkormányzat
2018-i zárszámadás tekintetében kimutatott szabad pénzmaradvány összege már
jelzi, hogy az önkormányzatnak 20192020-ban pénzügyi lehetőségei korlátozottak.
Az önkormányzati részesedések
problémái miatt esetlegesen majd pénzügyi nehézséggel kell szembenéznie.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati
tulajdonú kft-k veszteségesek, amely
tovább nehezíti az önkormányzat pénzügyi helyzetét az esetleges finanszírozási
problémák megoldásában.
Az átvételkor megismert bankszámlák és házipénztárak egyenlege
2019.10.11-én 334 656 634 Ft, azonban
ebből 304 511 694 Ft pályázatok finanszírozására kapott pénzeszköz, amely
nem szabadon felhasználható. Továbbá
1 786 552,8 Ft az állam számára kötelezően tovább utalandó gépjármű adó.
Tehát a 2019.10.11-ei állás szerint az önkormányzat és intézményei (gondozási
központ, községi könyvtár, polgármesteri hivatal, önkormányzat, óvoda és bölcsőde) számára rendelkezésre álló pénz
összesen 28 358 387,20 Ft volt. Ebből az
önkormányzat számláján 9 878 863 Ft
állt rendelkezésre.
Az elmúlt másfél hónapban magas

összegű kifizetésre váró számlák érkeztek, melyek teljesítése vagy a projektek
megkezdése még október 11-ét megelőzően történt (közterületi árkok kialakítása, Bocskai utca aszfaltozása stb.), így az
önkormányzat számláján az október 11-i
állapothoz képest a pénzeszköz csupán
8%-a található. Időközben vált ismertté
– nem volt része az átadás-átvételi folyamatnak -, hogy a Tiszakécskei Hivatásos
Tűzoltóság részére nem került kifizetésre 13 605 572 Ft értékű 2018-2019. évi
működési támogatás, amelyet az önkormányzatnak még teljesítenie kell.
Az „EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Tiszakécskei járásban” és
az „EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” pályázatokból elnyerhető forrás lehívása megkezdődött már az előző testület által, a vállalt
tevékenységek megvalósítási határideje
2020. június 30. Az említett két pályázat sok lehetőséget nyújt közösségépítésre, programok szervezésére, kisebb
beruházásokra, eszközbeszerzésekre. A
Lakiteleki Tankert is ebből került finanszírozásra. Szeretnénk, ha a jövőben aktívan és produktívan működhetne a kert,
azonban az erre rendelkezésre állt összeg
már a pályázatból kimerült. A tankert vezető számára, több mint 7 millió Ft került
kifizetésre 12 hónap munkájáért, a vetőmagok, növényvédőszerek beszerzésére
sem maradt már a támogatásból. Az ifjú
farmerek néhány alkalommal meglátogathatták a helyi gazdálkodókat, egyszer
a kecskeméti székhelyű ZKI-t ismereteik
bővítése érdekében. Ezekre a buszos utazásokra közel 4 millió Ft került kifizetésre, melyből az utolsó részszámla novemberben érkezett az önkormányzathoz.
2018. április és 2019. március 30. között
15 olyan rendezvény került megszervezésre, amelyhez hangosításra, színpadra
volt szükség, mely szolgáltatást több,
mint bruttó 20 millió Ft-ot vett igénybe
az önkormányzat. Az eddig Lakiteleken
zajló rendezvények hangosítás és színpadbérléssel kapcsolatos költsége általában maximum 400 ezer Ft/ rendezvény
összegért igénybe vehető volt.
Nehezíti az önkormányzat helyzetét,
hogy az Emberi Erőforrás és Vidékfejlesztési Operatív Programokból megvalósult eddigi tevékenységek jelentős ré-

szére még nem érkezett meg a támogatás
összege.
Az átadás-átvételt követően több
megkezdett pályázati forrásból megvalósítani kívánt beruházással is találkoztunk, melyeket a támogatási szerződések
alapján legkésőbb 2020 nyarán be kell
fejezni, azonban a kivitelezések még el
sem kezdődtek. Ilyen beruházás például az egészségház felújítása, valamint a
kerékpárút kialakítása a 44-es főút és a
Tősfürdő között. E mellett a Laki-Konyha Nonprofit Kft. is rendelkezik egy
eszközbeszerzésre lehetőséget adó támogatási szerződéssel, mely megvalósítása
szintén égető feladat, hiszen a pályázat
tervezett befejezése 2020. január 31.
Ez alapján a konyha számára az önkormányzat által már átutalt önerő (amely
2 865 957 Ft), nem áll rendelkezésre.
Ezt azért fontos megjegyezni, mert ezt
az önerőt is át kell utalni, valamint az
eszközbeszerzés teljes költségét – több,
mint 10 millió Ft - meg kell hiteleznie az
önkormányzatnak.
Az önkormányzat bankszámláin található pályázati támogatások mellé magas önerőt kell biztosítanunk a 2020-as
évben. Mind a gondozási központ bővítése, mind az egészségház felújítása minimum 40-40 millió Ft önerőt igényel,
mely összegek jelenleg nem állnak az
önkormányzat rendelkezésére.
Az előző testület által a Tősfürdőben
egy biodizájn-medence megvalósításának
alapköve került letételre. A tisztán önerőből tervezett beruházás 120 millió Ft-ra becsült, azonban az önkormányzat jelenlegi
helyzete alapján ez nem megvalósítható.
A 2019. évi gazdálkodási adatokat látva
nem látszik, hogy ekkora beruházást saját
forrásból meg tudnánk valósítani. Ez nem
azt jelenti, hogy a jelenlegi testület nem
szeretné a Tősfürdőt fejleszteni, azonban
a jelenlegi pénzügyi helyzet ezt nem teszi
lehetővé. Így keressük azokat a pályázati
forrásokat, amivel ezt el lehet indítani.
Ezek tények, ezeket örököltük. Elképzelhető, sőt biztos, nem látunk még
mindent, de a célunk az, hogy az eddig
feltárt pénzügyi nehézségekre keressük a
megoldási lehetőségeket. Ez azt is jelenti, hogy figyeljük a pályázatokat, az esetleges jövőbeli anyagi forrásokat, hogy
a kampány során tett ígéreteinket minél
hamarabb elkezdhessük teljesíteni.
Hegedűs-Boros Rebeka
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iskolai hírek

A Bari shei pályázat záró foglalkozásának a résztvevői.

A Kiskert pályázaton százezer forintot nyertek diákjaink.

A lovarda átadásakor diákjaink is nyeregbe szálltak.

A pályaválasztási szülői értekezleten közel húsz iskola
tanárai voltak vendégeink.

A tanév elején hatvanórás módszertani képzésen vettünk
részt.

Az 1956-os forradalom évfordulójáról községi ünnepségen
emlékeztünk meg.

Akadályversennyel emlékeztünk az aradi vértanúkra október 4-én.

Az Anyanyelvi hét ötödikes mesemondói.
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Hagyományőrzőink újraélték a pákozdi csatát.
Az Operakaland pályázaton a Hunyadi Lászlót láttuk, előtte
Kossuth Lajos sírjánál is tiszteletünket tettük.

Kamarazenekarunk a tiszaalpári templomban adott műsort
a zene világnapján.

Sok-sok tonna papírhulladékot gyűjtöttünk októberben.

A gondozási központ eseményei
A gondozási központban folyamatos a munka, megfelelő ütemben halad
a bővítés. A nyáron megkezdett építkezés már 30%-ban elkészült. Ez a következőket jelenti: megtörtént az alapozás,
a szennyvíz és nyomóvíz előkészítése
és behozatala, állnak a szerkezeti tartófalak. A födém és tetőtartó vasbeton koszorú elkészült, a napokban kezdődik a
tetőszerkezet építése. A munka nem áll
meg a „tél” miatt, folytatódik a tevékenység a belső válaszfalak felhúzásával és a nyílászárók beépítésével.
Kezdődik az advent, mi is készülünk az ünnepekre. Nagyon sok tervünk van arra, hogyan tegyük szebbé
és emlékezetessé a készülődést és az
ünnepeket. Terveink között szerepel
adventi koszorú készítése, a gondozási
központ épületének és udvarának karácsonyi díszbe öltöztetése. Nagyon
örültünk a megkereséseknek azzal
kapcsolatban, hogy kapunk fenyőfát,

volt, aki kétkezi munkáját ajánlotta fel
segítségül. Nagyon köszönjük!
Szervezés és időpont egyeztetés
alatt még a Mikulás- és karácsonyi
ünnepség. Az ünnepek előtti héten
szeretnénk minden délelőtt valamivel kedveskedni ellátottjainknak. Így
például terveink szerint és a hagyományokhoz híven a Szivárvány Óvódások műsort adnak, Kókai Géza tiszteletes úr ünnepi istentiszteletet, Bagi
Ferenc plébános úr ünnepi misét tart.
A Muraközy János Honvéd Hagyományőrző és Lövész Egylet diákjait is
várjuk szeretettel.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítette intézményünket bárminemű adományával, munkájával,
hozzáértésével.
Mi továbbra is állunk szíves rendelkezésükre alap-és szakfeladataink
tekintetében. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Intézményünk elérhetőségei:
Gondozási Központ: Tel.: 76/449-071;
E-mail: gondozasikozpont@lakitelek.
hu
Gondozási Központ Nappali ellátás:
Tel.: 70/199-69-00
Végül mindenkinek kívánok békés,
szeretettel és örömmel teli készülődést
a közelgő ünnepekre.
Fésűs Éva versrészletével pedig kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet a
gondozási központ minden dolgozója
és ellátottja nevében!
Gálné Csomós Mária
intézményvezető
December deret fúj,
December fagyot hoz
A világ mégiscsak
Ünnepre harangoz.”
Fésűs Éva:
DECEMBER, DECEMBER /részlet/
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Projektek az óvodai csoportokban

„TÖK- életes hét” a Katica csoportban
A Katica csoportban első témahét volt
a TÖK- életes című hét. A gyermekek minél több érzékszerv bevonásával igyekeztek tapasztalatokat szerezni a tök tulajdonságairól, felhasználhatóságáról. Örömmel
hoztak otthonról a gyerekek sütnivaló
tököt, takarmány és dísztököt, valamint
lopótököt. A kézimunka tevékenységek is
a tökről szóltak, sőt különböző finomságokat is kóstoltak a gyerekek, ami tökből
készült: töklekvárt, tökös sütit, pirított
tökmagot, sült tököt. A mesék, versek, da-

lok, mozgásos játékok és mondókák is a
tökről szóltak, amiket nagyon élveztek az
óvodások. Minden nap volt lehetőségük
a gyermekeknek a kreativitásuk, a képességeik kibontakoztatására. A témahét
zárásakor a csoportban együtt táncoltak,
játszottak a szülők a gyermekeikkel a tökfesztiválon, ahol elfogyasztották a csoport
által készített tökmagos pogácsát, amihez
természetesen sülttökös almalevet ittak. A
vége tehát egy TÖK JÓ BULI volt!
„Kukorica, tengeri, adj a libának
enni!” Márton napi projekt a Pillangó
csoportban

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk
a Márton napi hagyományokra. A Pillangó
csoportban is ehhez a néphagyományhoz
kapcsolták az óvodapedagógusok a projektjüket. Kukoricamorzsolást szerveztek,
a csutkából barkácsoltak, kukoricából készült ételeket kóstoltak. Ellátogattak egy
baromfiudvarba, ahol megfigyelhették a
kis ovisok annak lakóit, tulajdonságait, és
meg is etethették a lemorzsolt kukoricával őket. Lehetőség volt a gyermekek matematikai képességének fejlesztésére is,
hiszen a kukoricaszemeket számlálhatták,
a kukoricacsöveket összehasonlíthatták,
összemérhették. A csoportban tanult libás
mondókákat, verseket, dalokat vidáman
„fújták” a kis lurkók.
Köszönjük a szülők kedvességét, segítségét, amellyel támogatják a csoportjainkban megvalósuló témaheteket, projekteket.

Iskolalátogatás

Az óvodából iskolába való átmenet zökkenőmentessége egyaránt fontos a szülők,
a tanítók és óvodapedagógusok számára.
Óvodánkban hagyomány, hogy miután elmentek az ügyes, iskolaérett nagycsoportosok az iskolába, az óvó nénik meglátogatják
őket, hogy megnézzék, hogyan boldogulnak
az iskolapadban. Hogyan figyelnek órán,
tudnak-e tájékozódni a könyvekben, milyen
a füzetvezetésük. A volt óvodások boldogan
és büszkén mutatták be a matematikai és
írás tudásukat, az eddig tanult hangok ös-

szeolvasását. A tanító nénik játékosságukkal, kiváló személyiségükkel elvarázsolták
a gyermekeket. Nagy szeretettel meséltek
az osztályokba járó gyermekekről, sikereikről, nehézségeikről, a gyermekek beilleszkedéséről. A gyermekek könnyen megszokták az új helyzetet, új környezetet, könnyen
vették az akadályokat. Ezúton is köszönjük
a tanító néniknek a lehetőséget, és kívánunk
sikeres, eredményekben gazdag tanévet.
Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető
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A „Kreatív délelőtt” csoportja
karácsonyi ajándékot készített
A karácsonyi ünnep közeledtével mindenkiben felerősödik a szeretet érzése. Örömteli dolog bármilyen csekély
ajándékot adni vagy kapni.
Könyvtárunkban három évvel ezelőtt Szabóné Andi
vezetésével „Kézműves délelőttöket” indítottunk el, ahol
megtanulhattuk lépésről-lépésre a dekupázs technika
rejtelmeit. Kis közösségünk folyamatosan bővült, nagyszülők – szülők – gyerekek – bébik minden korosztályból megjelentek ezeken a szombatokon, birtokba véve a

könyvtár épületét. Folyamatosan fejlődtünk és az idén az
alkotókban felmerült az az ötlet, hogy karácsonyi díszeket
készítsünk a gondozási központ lakóinak. Minden bentlakó kapott egy általunk alkotott, készített karácsonyi díszt
és a díszekből jutott a közös karácsonyfára is.
Jót tenni a karácsony előtti időszakban a legkönnyebb,
ilyenkor a szívünk megtelik szeretettel, a szorgos gyermek- felnőtt kezeket a szeretet, gondolatainkat az alkotás
öröme vezérelte. Köszönjük a résztvevőknek!

Előadás sorozat
a Karitász szervezésében
A Magyar Katolikus Karitász Lakiteleki Csoportja szervezésében három alkalomból álló előadás sorozat
került megrendezésre az ősz folyamán a plébánián. Személyesen, családban és intézményi kereteken belül megélt tapasztalatok indították el ezt a beszélgetés sorozatot.
Láttuk, milyen terhet ró a családokra és a társadalomra,
amikor idős, krónikus beteggel vagy demenciával küzdő
emberrel kell együtt élni a mindennapjaikat.
A ma már népbetegséggé szélesedő demencia ( időskori szellemi, érzelmi, testi hanyatlás) szakértőit, segítőit,
érintettjeit hívtuk előadónak és hallgatónak.
Az első két alkalmon a Katolikus Szeretetszolgálat
PAX Idősek Otthonának munkatársai nagy szeretettel és
szakértelemmel próbáltak minket eligazítani a demencia útvesztőiben, egészségügyi, mentális kérdésekben.
Külön öröm volt számunkra, hogy a PAX otthon egy lakója is bemutatkozott. Elmondta, hogy bár még 80 év
felett is őrzi testi-szellemi frissességét, mégis, tevékeny
mindennapjaiban már megjelentek olyan tényezők, mozzanatok, amik afelé mutattak, hogy egy általa szabadon
kiválasztott intézményben keressen új otthont, ahol élete
utolsó szakaszát fogja tölteni. Őszinte vallomása elgondolkodtató és segítséget nyújtó is volt.
A harmadik beszélgető körünk vendége egy szintén
különleges életutat bejárt személy, a 92 éves Filoména
szerzetes nővér volt. A lelkes előadó magával ragadta
hallgatóságát derűs gondolataival, számtalan történetével,
Isten és az emberek szolgálatában eltelt hivatása vidám,
olykor megható eseményeivel és az imádság mindent átható erejéről szóló tanításával.
Az előadás sorozat témájából inspirálódva a karitász
csoport az idén a karácsonyi jótékonysági akció keretében idős, magányos, beteg embereket támogat majd
tartós élelmiszer csomagokkal és pénzbeli adományokkal.
Csíkos Csabáné
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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Tamási Áron

Az ember élete szakadatlan útkeresés. A gyakorlott túrázókkal is előfordul, hogy rossz irányba fordulnak és
csak kilométerek múlva fedezik fel a
tévedést. Ilyenkor térképpel a kézben
lehetőség nyílik hazardírozni és vadcsapásokon visszatérni a helyes útvonalra,
de térkép híján célszerűbb visszafordulni, és megkeresni azt a pontot, ami
még biztosan a megfelelő ösvényhez
tartozott.
Egy életút során ilyen csomópont
az otthon. Egy csillagtúra középpontja,
ahova az ember bármikor visszatérhet.
Sok síkon értelmezhető fogalom: az a
családi közösség, ahonnan elindulsz:
a világra való első rácsodálkozásaidat
figyelemmel kísérők csoportja, amely
folyamatosan kiegészül a barátokkal;
egyben az a fizikai hely, ház, kert, növények és tárgyak, ahol ezek az emberek együtt vannak veled. Érzelmi
biztonság, amit gyermekként kapsz, és
utána való életed során ennek mintájára igyekszel megtalálni, megteremteni
saját magadnak és biztosítani másoknak ugyanezt. Patetikusnak hangozhat, de ugyanennek a család - családi
otthon mint fizikai hely kettősnek kinagyított megfelelője a települési közösség - település mint földrajzi terület
páros. Igazán végiggondolva a két otthonfogalom-pár valahol össze is függ,
hiszen akár a családi életről, akár a
barátokkal közös elfoglaltságokról beszélünk, nem lehet lepárolni róla a közeget, amiben zajlik, tehát esetünkben
Lakiteleket mint helyszínt. Épp ezért

szinte ugyanannyi meghatározó emlék
halmozódik fel az évek során az előbb
említett második kategóriából, mint
az elsőből. Emlékek, amikből táplálkozhatsz, mikor elakadsz, amik akarva-akaratlanul benned vannak, formálnak, és erőt adnak a továbbiakhoz.
Nem nagy volumenű dolgokról van
szó: elég a távolból kirajzolódó jelzőtáblán a Tőserdő felirat; egy nyár esti
koncert réges-rég a Szekfűdombon; a
kilátó felső emeletéről látott Tisza-mederben úszó vadkacsák vagy a hídon
átmenve egy félig benőtt, ágas-bogas
ösvény felsejlő képe. A Bagolyvár tekintélyt parancsoló, mégis magányos
sziluettje, a gát melletti süppedős láp
tavasszal vagy az üdülőterület állandóan összekeverhető utcahálózata.
De emlékképek bukkannak fel a piactérről; a Lévai iskola épületéről, az
általános iskola udvaráról, a folyosók
nosztalgikus illattá lett atmoszférájáról; a Templomparkról és azokról a fázós, szürkülő októberi estékről, amiket
a megemlékezéseken töltesz minden
évben; az induló fogatokról egy-egy
szüreti felvonuláson; a művelődési ház
ablakában látszó karácsonyfáról; vagy
a behavazott polgármesteri hivatalról,
ahogyan a hátsó klubterem ablakából
nézve csillog a péntek esti táncpróbákon telente.
Kicsinykének tűnő részletek ezek,
egy nyüzsgő élet háttér díszletei. Mégis ebben élünk, ebben alakítjuk saját
magunk és egymás életét is. Ha olykor el is sikkadnak a tudatunk számá-

ra, utólag szép és biztonságot jelentő
emlékké érnek, azokat az embereket is
magukba fogadva, akik ezen a helyen
velünk együtt keringenek mindennapjaik során. Ideális indulópont és cél, de
visszafogadó pihenőhely is a világban
helyét kereső vándor számára, ha kell
egy kis idő, amíg kigondolja, merre
folytassa kusza barangolásait. Elvégre
„azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne”
Honti Dorka

Tisztelt lakosság!
Fontos számunkra elégedettségük, éppen ezért tájékoztatjuk Önöket néhány közérdekű telefonszámról, e-mail címről, amelyek szükségesek a megfelelő és gördülékeny információ áramlásához.
Laki-Park Kft. Milyen ügyekben kereshetik? • földmunkák, • árokásás, • belterületi szállítás, • fűnyírás, • zöldhulladék elszállítás (nem a rendszeres), •külterületi hulladék elszállítása.
Elérhetőség: +36 70 931 7801 – Görögné Dudás Csilla, +36 70 931 7828 – Tóth Ferenc, e-mail: laki-park@lakitelek.hu
FBH-NP Kft. Milyen ügyekben kereshetik? Települési szilárd- és zöldhulladék elszállítása – rendszeres (belterület
és üdülőterület), lomtalanítás, zsák kiadás. Elérhetőség: Honlap: www.fbhnpkft.hu E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Személyes ügyfélfogadás: ideje: minden szerda 8-12h és 12.30-16h között, helye: 6065 Lakitelek, Széchenyi Krt.
48., Önkormányzat, tel.: +36 30 473 5340, +36 79 524 821 – Gulyás Erika.
Tőserdő Nonprofit Kft. Milyen ügyekben kereshetik? Tősfürdő, Kalandpark, Csónakkölcsönző.
Elérhetőség: Tel.: +36 70 377 6656 – Kurucz Mónika, +36 70 931 7828 – Tóth Ferenc. E-mail: turisztika@lakitelek.hu
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Egy kérdés öt válasz
Mitől érezhetnénk magunkat még
otthonosabban Lakiteleken?
Kalócz Helga: Lakitelek az otthonunk. Ide köt Bennünket múltunk, jelenünk s jövőnk. Az elmúlt évek politikai
csatározásai rendkívül elmérgesítették
falunkban az emberi kapcsolatokat,
éppen ezért a legfontosabb a békesség,
az egymás iránti tisztelet és megbecsülés helyreállítása. Ezenkívül településünk értékeit kellene előtérbe helyezni. Gondolok itt Tőserdő, a Tősfürdő,
a Holt-Tisza, az Egészségház, útjaink,
valamint kulturális- és sportlétesítményeink fejlesztésére. Véleményem
szerint, ha békességben, szeretetben és
fejlesztésekben gazdag jövő áll előttünk, Lakitelek is sokkal otthonosabb
község lesz számunkra.
Gulyásné Szabó Gizella: A saját
családomban, a közös családi házunkban számomra az a legfontosabb, hogy
egyetértésben, nyugalomban éljünk,
elfogadjuk egymást, segítsük gyermekeinket és gondoskodjunk szeretteinkről. Tegyük mindezt rendezett környezetben, biztonságban. Számomra
falu szinten is ezek a legfontosabbak.
Legyen a falu környezete rendezett,
virágos, tiszta, biztonságos, amelyhez
jó utak, járdák, szép terek kellenének.

Segítsük gyermekeinket megfelelő neveléssel, oktatással és gondoskodjunk
idős hozzátartozóinkról. Amennyiben
a faluban élő emberek közös célok érdekében együtt tudnak dolgozni, elfogadják és meghallgatják egymást “otthonosabb” otthonunk lesz Lakitelek.
Dr. Németh Norbert: A település
otthonosságának növelésében jelentős
szerepet fog játszani az új egészségház.
Emellett pedig szerintem szintén sokat
számítana a homok utak leaszfaltozása.
Kiss Zsuzsanna: Szerintem tavasszal szép lenne felvirágozni a Széchenyi körút oszlopait. A gyerekek biztonsága érdekében nagyon kellene egy
zebra a Jutka bolt és a parkoló között!
Hasznos lenne már innen tőlem, a fodrászüzlettől lelassítani a forgalmat egészen a postáig táblával vagy fekvőrendőrrel, mert borzasztóan közlekednek az
autósok. Úgyszintén kellene a zebra a
kisiskolánál is. Végül azt a nagy volumenű, de sürgetően fontos célt is szeretném megemlíteni, hogy épüljön fel
a várva-várt étkező az iskolánál.
Nagy Tibor: Én egy felsorolást
készítettem azokból a fejlesztési területekből, amelyeket a falun belül legfontosabbnak tartok:

- A Kiskunfélegyháza-Tiszakécske
közötti útvonalon számos buszmegálló
található, ahová, ha esőbeálló épülne,
nem áznának a várakozók.
- Figyeljünk a faluban lévő játszóterek rendszeres karbantartására! Úgy
tapasztalom jelenleg már veszélyes némely játék használata.
-A temető megközelítését meg kell
könnyebbíteni a lakosság számára.
Valamilyen gyalogátkelőt lenne jó létesíteni, illetve a kerékpárutat meghosszabbítani a temető felé.
- Sürgősnek látom, hogy az iskolánál kialakítsunk egy étkező-ebédlőt. Balesetveszélyes a napi ingázás a
Lévai iskolához. Arra is javaslatot teszek, hogy kezdjünk el egy gyűjtést,
nyissunk egy bankszámlát erre a célra.
Úgy tapasztalom, ezt nagyon sok szülőtársammal hasonlóan látjuk, és anyagi áldozatot is hoznánka cél megvalósításásért.
- Tanulók és szülők is jelezték az
iskola egyes mellékhelyiségeiről, hogy
nagy igény lenne a felújításukra.
- Szinte minden utunk burkolata
foltozott, gödrös – ez nemcsak a faluban élőknek okoz napi kellemetlenséget, de az itt nyaralók előtt sem fest jó
képet rólunk.

Lakiteleki Ifjúsági Klub

A L.I.K.E.-lakiteleki ifjúsági klub
2018 februárja óta működik. Amikor

elkezdtük 15-en voltunk,idén már 32
fős lett a csapatunk. Az elsődleges cé-

lunk a jövőre tekintve,hogy egyesületté váljunk, de ezen kívül rengeteg
ötletünk van.
Szeretnénk továbbra is időnként megszervezni az “Akarsz-e
játszani...” társasjáték délutánokat,
szeretnénk kirándulni menni, teadélutánt tartani, és persze szeretnénk a lakiteleki közösségért mi is
tenni,segíteni. Az biztos, hogy ötletek terén lelkesedésből,kreativitásb
ól nincs hiány.
Az alkalmainkat a facebookon
szoktuk legtöbbször meghírdetni. Jó
lenne ha ezeken minél többen részt
vennének és tovább bővülne a tagok
száma. Az eseményeink mindenki
számára nyitottak, mindenkit szívesen látunk.
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Ötvenéves születésnapot ünnepeltünk
50 évvel ezelőtt, 1969-ben alakult meg a Lakiteleki Szikra Népdalkör Csinger Sándorné vezetésével. 2017-ben vezető nélkül
maradtunk és válaszúthoz értünk,
de végül úgy döntöttünk, nem adjuk fel. Többszöri próbálkozás után
sikerült megnyerni magunknak
Rőfiné Törteli Ágnest, aki felvállalta a csoport művészeti vezetését
2018 márciusától. Ebben az évben
már több meghívást is elfogadtunk.
Voltunk Cserkeszőlőn, Kecskeméten, Felgyőn, Nyárlőrincen, Szabadszálláson, de felléptünk a község falukarácsonyi rendezvényén,
és a katolikus templomban is előadtunk pár karácsonyi éneket.
2019. október 26-án az 50 éves
évfordulót jubileumi gálával ünnepeltük.
Ebből az alkalomból népzenei találkozót rendeztünk, melyre
- ápolva régi, jó kapcsolatainkat
- népdalos és néptáncos vendégeket is hívtunk. Meginvitáltuk határainkon túl élő barátainkat, jöttek
vendégek a vajdasági Bajmokról,
a környező településekről, de felléptek a lakiteleki általános iskola
negyedik osztályos tanulói is. Sajnos, nem tudtunk annyi csoportot
meghívni, amennyit szerettünk
volna. Elnézést kérünk azoktól,
akiknek fellépésére most a műsoridő szűkös volta miatt nem kerülhetett sor.
Sikerült igazi gálaműsorral
meglepni a megjelent nézőket,
vendégeink nagyon szép műsorral
köszöntöttek bennünket. A születésnapot közös énekléssel zártuk,
majd ebéden láttuk vendégül a fellépőket és a régi énekkaros tagokat
a népfőiskola lakodalmas házában.
Beszélgettünk, emlékeztünk,
csodálatos napot töltöttünk együtt.
Nagyon nagy összefogás kellett ahhoz, hogy ez a rendezvény

létrejöhessen. Hálával tartozunk
elsősorban Vargáné Darabos Mártának, aki más alkalmakhoz hasonlóan, most is profi módon vezette
a műsort. Köszönet mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy feledhetetlen legyen
számunkra ez a nap! Köszönet a
díszítésért, a hangosításért, a színpadi segítségért, a vendégek szállításáért, a fényképek és videó
készítéséért (jó lesz később ezek
segítségével visszaemlékezni) ...
Köszönetet mondunk a Lakitelek Népfőiskola Alapítványnak, a
Lakitelek Közművelődéséért Alapítványnak, ők biztosították az
anyagi forrást vendégeink színvonalas ellátásához.
A rendezvényhez kapcsolódóan megjelent egy kötet: „A lakiteleki Szikra Népdalkör 50 éve”
címmel. Köszönjük a népdalkör
múltját feldolgozó könyv kiadását, melynek támogatója szintén a
Lakitelek Népfőiskola, kiadója pedig az Antológia Kiadó. A könyv
szerkesztését kérésünkre Vargáné
Darabos Márta vállalta. Az összerendezést Csinger Andrea végezte,
emellett ők is és a tagok is besegítettek az anyaggyűjtésbe. Köszönjük fáradhatatlan igyekezetüket, ez
tette lehetővé, hogy a könyv az év-

fordulós ünnepre elkészüljön.
Végül, de nem utolsó sorban
szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a helyi vállalkozóknak,
akik adományaikkal most is támogattak bennünket.
Rendezvényünkkel szerettünk
volna méltó módon megemlékezni
azokról, akik hosszú éveken keresztül ápolták a népzene hagyományát.
A szervezés során sajnos rossz tapasztalataink is voltak. A
népdalos csoportok többségénél
és sajnos nálunk is elég magas az
átlagéletkor. A szeremleiek, akik
régebben rendszeresen részt vettek a népzenei találkozón, jelezték,
annyira idősek már, hogy nem vállalnak vidéki fellépést. Mi is csak
reménykedünk, hogy lesznek, akik
tovább viszik, ápolják és átadják
utódainknak hagyományainkat.
Ezúton is biztatok mindenkit,
aki kicsit is szereti a népzenét,
népdalt és a jó hangulatot, jöjjön,
énekeljünk együtt! Mindenkit szívesen látunk, csatlakozzanak hozzánk, péntekenként van énekpróba
a közösségi tér (művelődési ház)
külső termében!
Lakitelek, 2019. november 26.
Verzár Csabáné
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„Olyanok vagyunk, mint egy család”
Nagy Zsuzsa az első perctől hatalmas
lendületet adott a falusi adventi készülődésnek. Arról kérdeztük, mi inspirálta,
honnan van benne ez a hatalmas lendület.
Mikor felkértek rá, hogy írjak ide néhány sort, elgondolkodtam mit írhatnék,
miért kapcsolódtam be az adventi készülődésbe, milyennek látom ezt a falut, mi
az, ami fontos lehet ennek a közösségnek.
Ez mindenkinek más és más, éppen ezért
nehéz elfogadnunk egymást. Olyanok
vagyunk itt mind, mint egy család – csak
nagyban. Vitatkozunk néha, van, hogy
egyet értünk, van, hogy nem, de a vége
mindig az, hogy egy csoporthoz tartozunk
– mint otthon a családhoz. Ahogy otthon
apa a kocsira költene, anya a függönyökre, úgy a faluban is mindenki másra. Más
szemmel lájuk a világot, de egy csapathoz
tartozunk.
Szeretem a facebookot, mert ha nincs
időm meglátogatni a rokonaimat, barátaimat, este 30 percben láthatom kinél mi
történt az utóbbi időben. Látom, hogy kinek született gyereke, látom, hogy Józsi
bácsi, a Tibi nagypapája ma betöltötte a
92 éves kort és nagyon jól néz ki. A fa-

cebook közel hozza hozzám azokat az
embereket, akikre sajnos már nincs elég
időm, így este, mikor lefekszek, ott vannak a szívemben.
Nem szeretem a facebookot, mert az
emberek ott bárkit szidhatnak, csúnyákat mondhatnak, szapulhatnak másokat,
érzéseket, tetteket, és nem zavarja őket,
mert úgy érzik, hogy a szavakat nem
mondták ki, csak leírták, így talán nem
is marad meg a lelkekben. Mikor még
fiatal voltam és meggondolatlan, én is
tettem ilyen dolgokat, majd sok mindent
megbántam. Manapság is sok mindent
megteszek, sok mindenkit megbánok.
Sokszor még ma is lelkiismeret furdalásom van miatta, utólag átértékelem a
szavaimat. Amikor a facebookon tesszük
ezt, lehet, hogy egyszerre emberek százait, ezreit bántjuk meg. Hogy hogyan
lehet ezt feldolgozni, azt nem tudjuk,
hiszen még nem telt el az a sok év mögöttünk, ami elgondolkodtat.
Azért szeretem a karácsonyt, mert
akármilyen is ma, de még most is a szeretetre bíztat. Hálás feladat az embereket
a szeretetre bíztatni, mert az emberek
szeretnek szeretni, az emberek szeretnek

szeretve lenni, szeretnek adni még most
is, jobban, mint kapni. Van, aki azt mondja, hogy homokba dugom a fejem, mint
a strucc, nem akarom látni a rosszat. A
gyerekek ilyen ártatlanok, tudnak még
álmodni. Ha elbújnak a tenyerük mögé,
naivan azt hiszik, mi sem látjuk őket. Ha
ettől lesz szebb a világ, én bátran struccá válok, lehet, hogy gyerekes dolog, de
szebbnek akarom néha látni ezt a világot,
és mi lehetne erre nagyszerűbb időpont,
mint a karácsony. A régiek tudták, mi kell
a testnek és a léleknek, a testnek ott volt a
böjt, a léleknek a karácsony.
Akik elolvassák most ezeket a sorokat, remélem megértik, miért vállaltam
a részvételt kis falunk adventi előkészületeiben. Hálás feladat volt ez. S hogy
milyennek látom a falut most? Olyannak, mint a családomat, mindenki más
és mindenki mást akar, de egy csapathoz
tartozunk. Lehet, hogy néha vitázunk,
harcolunk az érdekeinkért, és mégis senki sem feküdhet le úgy, hogy meg ne bocsássa a sérelmeket, mert holnap újra itt
élünk együtt ebben a faluban, úgy, mintegy nagy család.
Nagy Zsuzsa
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A Tőserdő téli titkai
A Tőserdő minden évszakban a szívem csücske. Tavasszal a legharsogóbb,
nyáron a legmozgalmasabb, ősszel a legszínesebb, télen a legizgalmasabb. Nem,
nem írtam el, tényleg így gondolom: télen
egyszerre titokzatos és kitárulkozó. Mert
amikor a fák lehullatják leveleiket, és
csak csupasz ágaikat nyújtják az ég felé,
amikor a talajt takaró zöldek is elhalnak,
akkor az erdő többet mutat magából, mint
millió levél mögé bújva teszi. De az erdő
szemérmes, nem árulja el könnyen titkait. Elvárja, hogy időnkből adjunk neki,
faggassuk és kutassuk. Ha leülünk egy
kidőlt fa törzsére és a csupasz lombkoronát fésüljük szemeinkkel, megláthatjuk a korábban rejtett fészkeket, melyek
már üresen, tépázottan ülnek egy-egy
ágvillában, ágvégen. A madarak fészkeiket csak a fiókanevelés időszakában
lakják, miután a fiókák kirepültek, nem
térnek oda vissza, mint mi otthonainkba.
Ha csendben várakozunk, kis idő múlva
szárnyak surrognak, éles csittegés, cserregés és rikoltás töri meg a némaságot.
Ne sértődjünk meg, ha időnként csúfondáros nevetés hangzik fel a fejünk felett
– csak a zöld küllő hallatja hangját minden személyeskedés nélkül. Az ittmaradást választó cinkék, pintyek, harkályok
és csuszkák kemény küzdelmet folytatnak az életben maradásért – nem a hideg,
hanem az éhenhalás a fő ellenségük. Ezek
az alapvetően rovarevő madarak télen
kénytelenek más táplálékkal is beérni
– bogyókkal, magokkal, gyümölcsökkel,
amit a tél meghagyott nekik. Rovarok,
pókok nemigen mozognak ilyenkor. Java
részük elpusztult, pontosabban pete, lárva
vagy báb alakjukban húzzák ki a telet, valahol a talaj vagy egy korhadó fa mélyébe
húzódva. Az erős vésőcsőrrel rendelkező
fakopáncsoknak, zöld küllőnek, feketeharkálynak ez ugyan nem akadály, de menüjüket télen ők is kénytelenek vegetáriánus eledellel kiegészíteni. A harkályok a
táplálékukat ugyan nem osztják meg hátrányosabb helyzetű madár-felebarátaikkal, az odújukat viszont igen. Na jó, nem
önzetlen szeretetből, hanem mert szenvedélyesen vésik az odúkat – minden évben
újat, sőt évente többet is. Így aztán sok a
kiadó üres odú, és mivel a harkályok üzleti érzéke nem túl fejlett, ingyen hozzájuthat, aki elég gyors, és aki megelégszik
egy emeleti, ablaktalan alkóvszobával.
Jelentkező van bőven: csuszkák, cinkék,
kuvikok, nyaktekercsek, rozsdafarkúak,

légykapók, de még a mogyorós pele is,
ami köztudottan nem madár, hanem „a
világ legédesebb állata” címre jó eséllyel
pályázó kisemlős. A pelék életük nagyobb
részét átalusszák, merthogy szeptembertől májusig téli álmot alszanak, jó eséllyel
épp egy harkályodúban. Testhőmérsékletük ilyenkor 2-5ºC-ra zuhan és szívük
óránként egyet ver. A nyári alkonyokon
hangtalanul repkedő denevérek (hosszúfülű, közönséges, vízi denevér) szintén
tetszhalott állapotban telelnek egy padláson vagy faodúban. A vörös mókusok
viszont – a közhiedelemmel ellentétben
– nem alszanak téli álmot, és még csak
nem is odúban laknak. Ehelyett saját maguk készítenek inkább fészket magasan,
az ágak között, télen pedig az ősszel begyűjtött élelemnek köszönhetően aktívak
maradnak. Nyáron szinte el sem hagyják
a fák koronáját, egy-egy enyhébb téli napon azonban megpillanthatjuk mindenki kedvencét a kidőlt fánkon üldögélve.
Tél végén, amikor a szerelemtől eszüket
vesztve próbálják elüldözni egymást a hímek és becserkészni a nőstényt, jószerivel
nem is érzékelik jelenlétünket. Egyszer
majdnem nekem jött egy ilyen elvakultan
rohangáló mókus, csak pár centire a lábamtól torpant meg. Na, de üldögéltünk
már eleget, ideje sétálni egy kicsit. És
hogy ne legyen céltalan a bóklászásunk,
keressünk skarlátbogarat! A skarlátbogár azon ritka rovarfajok egyike, melyek
kifejlett állapotban telelnek át. Könnyű
neki fagyállóval a testében! A sejtjeiben
termelődő glicerinnek köszönhetően még
-40 C0 fokon sem fagy meg. Nevéhez
hűen gyönyörű piros színben pompázik,
de olyan lapos, hogy elsőre azt hihetnénk,
csak egy matrica. Lapított testalkata életmódjával függ össze: lábon álló, de már
elhalt fák kérge alatt él mind a lárva, mind
a kifejlett alak. Nem véletlen, hogy a korhadó fákhoz sok védett állatfaj kötődik. A
védettség a ritkaságnak szól, arra hívja fel

a figyelmünket, hogy a faj egyedszáma
csökken. A holtfákhoz kötődő fajok azért
veszélyeztetettek, mert kevés olyan erdő
van, ahol a fák végigélhetik életüket. A
legtöbb „erdő” az ember céljait szolgáló
faültetvény, ahol a fákat még erejük teljében kivágják. Ahol pedig nincs idős fa,
ott hiányoznak azok a fajok is, melyek a
korhadó fában élnek, táplálkoznak, petéznek: a skarlátbogáron túl a szarvasbogár,
orrszarvúbogár, cincérek, hogy az ismertebbeket említsük. De a harkályok is az
idősebb, korhadó fákat igénylik táplálkozásuk és az odúkészítés miatt. Telepített
erdőkben nem tudnak megtelepedni, és
ha ők nem, a többi odúlakú madár sem.
A Tőserdő a sok idős fa jelenlétének köszönhetően olyan értékes, hogy a legmagasabb szintű természetvédelmi oltalom
alatt áll.
Miközben büszkén konstatáljuk, hogy
tényleg, mennyi kidőlt fán kell keresztül
küzdeni magunkat séta közben, tekintsünk
a lábunk elé is. Óvatosan lépkedjünk, el
ne tapossuk a korábban előttünk járó lények nyomait. Mert télen végre próbára
tehetjük a különböző bűnügyi sorozatokon edzett nyomozói képességeinket. Mit
jelentenek az összekuszálódó lábnyomok
és az a pár vércsepp a hóban? Egy fatörzsön talált tollcsomó kié volt és minek /
kinek köszönhetően maradt ott? Ki csonkította meg tömegével a tölgymakkokat?
A történetek megfejtéséhez persze meg
kell tanulni a természet nyelvét, de ha eljutunk egy középfokú szintre, nyelvvizsga nélkül is érteni kezdjük, miről mesél
az erdő. És akkor rá fogunk jönni, hogy
nem csak a messzi trópusokon, egzotikus
tájakon élnek elképesztően érdekes élőlények, hanem itt, a közvetlen közelünkben
is. Kapcsoljuk hát ki a tévét, laptopot, és
irány a Tőserdő! Tanuljuk nyelvét, faggassuk titkait!
Jó kirándulást!
Bártol Réka, Kontyvirág Erdei Iskola
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Üzenet haza!
Rovatunkban Lakitelekről elszármazott embereket keresünk meg. Elsőként Utasi Melinda gondolatait olvashatják.
Lakiteleki vagyok. Bárhol lakom,
bárhol legyek, ha megkérdezik, honnan származom, mindig azt válaszolom, Lakitelekről. Pedig életem
nagyobb részét máshol töltöttem,
máshol tanultam, laktam, mégis, a
gyökerek ide kötnek. Amikor befordulok az úton, mindig ugyanaz az
érzés fog el, itthon vagyok, Ismerős
helyek, ismerős arcok, biztonság, emlékek, szeretet. Az alapokat itt kaptam értékekből, ismeretekből, emberségből, kapcsolatokból családon,
iskolán, közösségeken keresztül. A
természet szeretetem meghatározója
Tőserdő, a víz iránti rajongásom elindítója a Holt-Tisza. A Tisza-parti
nyarak hangulata mindig előjön, ha
víz közelében vagyok.
Erős alapokkal felvértezve Kecs-

keméten tanultam, majd 1 évre
Ausztriában dolgoztam. Ekkor értettem meg a haza és a szülőhely fogalmak tartalmát, az országhatár és
település tábla jelentését. Főiskoláim
és az egyetemi éveim alatt kötődtem
Szegedhez, Budapesthez, közgazdásszá váltam.
Jelenleg Kecskeméten lakom, és
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara gazdasági igazgatója
vagyok. A vállalkozásokat segítem
munkám során, részt veszek pályázatok megvalósításában. A szülőfalum
mindig eszembe jut, ha valamilyen
lehetőség adódik, amivel segíthetek.
Most a nők munkába való visszatérésének segítése céljából tudok képzéseket hozni Lakitelekre, amit nagy
örömmel teszek. Rugalmas foglalkoztatási formák szerepe egyre jelentősebb, ami igazodik a nők mindennapi
életéhez, családhoz.
Saját vállalkozásomban vállalkozásfejlesztési és pénzügyi ta-

nácsadással tudom segíteni a vállalkozókat. Kedvenc területem a női
vállalkozások indítása, fejlesztése,
ami átalakulóban van a 21. században, csakúgy, mint a nők mindennapi
élete, betöltött szerepük a társadalomban.
Utasi Melinda
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Mi a legkedvesebb karácsonyi élményed?
Madari Róbert: Alapvetően nekem a
karácsonyról, a régi karácsonyokról hangulatok, ízek, illatok villannak fel az emlékeimben. Az égő „illatos karika csillagszóró” pattogása, illatának keveredése a fenyő illatával.
A habkarikák roppanása, szétporladása, édes
íze. Kisgyermekként a várakozás izgalma,
„hagyjuk nyitva az ablakot, majd berepül az
angyalka…” miközben, mint később kiderült,
szüleink az előttünk becsukott ajtó mögött a
szomszéd szobában díszítették a fát. Később
pedig a gyermekünk rácsodálkozása, ujjongása, amikor reggelre kelve a lakásban találta
a karácsonyfát. Egy emlékezetes karácsonyi
emlékem mégis van 1995-ből, hiszen előtte
két héttel született meg gyermekünk, és már
vele együtt ünnepeltük immár teljes családként a karácsonyt. A közös vacsorát követően
Danit a szomszéd szobában altatta el édesanyja, majd a családtagok az ajándékok kibontásába feledkeztek bele, mígnem a nagypapa hívta fel a figyelmünket arra, hogy „sír
a kisgyerek”. Annyira friss szülők voltunk,
hogy egy kicsit megfeledkeztünk az újszülött
gyermekünkről. Bocs Dani!
Fehér István: Sok élményem van, amelyekre szívesen emlékezem a múltban és a
jelenben egyaránt. Kettő rövidet említek.
Amikor gyermek voltam, mindig segítettem
édesanyámnak bejgli sütésénél, de leginkább
beszélgettem vele ilyenkor. Mindig december
23-án este kezdett neki, csönd volt, bensőséges hangulat, miközben finom sütemény illat
járta át a konyhát. A másik is a gyermekkorhoz kötődik: általános iskola felső tagozatán
tanultam, mikor hittanra is jártam. 3 éven
keresztül részt vettem a Krisztus születését
megjelenítő templomi játékokban: voltam
öreg pásztor és kétszer szent József. Nagyon
szerettem.
Hegedűs-Boros Rebeka: Nehéz erre a
kérdésre válaszolni, mert nagyon sok kedves élményem van. Minden életszakaszban
másképp éltem meg ezt az ünnepet. Tudatlan gyermekként elrejtőzve a házunk zegzugában, várni a Jézuskát, nagyobbacskaként
bekapcsolódni a titkolózásba a testvérem
kedvéért, majd felnőttként aktív tagja lenni a
készülődésnek, egy új család hagyományait
megismerni, saját hagyományokat teremteni.
Minden szakasznak megvolt a maga varázsa,
az, amiért jó érzés visszaemlékezni. Sosem
az ajándékok jutnak eszembe, hanem a közös élmények, a meghittség, a családdal töltött pillanatok. De a legszebb élmény, amely
igazán emlékezetes és meghatározó marad az
életemben, amikor kettő évvel ezelőtt karácsonykor egy fényképekből álló mini családfába rejtett apró rejtvény segítségével adtuk
férjemmel a szeretteink tudtára, hogy nemsokára mi is igazi család leszünk. Izgalmas és
jó érzés volt látni a boldogságtól felcsillant
szemeket, miután megfejtették a rejtvényt. A
tavalyi szentesténk már hármasban örök em-

lék marad, viszont izgatottam várom az idei
ünnepet is, hiszen Regőt már nagyon érdekli
ez a sok dísz, a fények, a készülődés során a
karácsonyi kellékek készítése.
Szűcs Pál: Gyerekkoromban a karácsonyi
ünneplésnek megvolt a rendje. Nagyon szerettem minden mozzanatát. Az én feladatom
volt mindig a karácsonyfa díszítése. Ahogy
nőtem, délelőttönként bevontak a cukrászdában a sütemények kiadásába, csomagolásába. Mindig előttem van, ahogy a sok ember
jön, és örömmel viszi haza a finomságokat.
Amikor ezzel végeztünk, a dolgozóinkkal tartottunk egy kis ajándékozást, amikor megköszöntük a munkájukat. Ez nagyon fontos volt
a számunkra és jó hangulatban zajlott. Este
5 órára elmentünk a református templomba,
ahol rendszerint szavaltunk az öcsémmel.
Ez szent dolog volt otthon. Mire hazaértünk,
minden készen állt: ünneplőben ültük körül a
terített asztalt a nagyszüleimmel együtt. Apu
halászlevet főzött, anya gondoskodott minden
másról, ami az ünnepi hangulathoz kellett. Az
ajándékozásnál nagyon ügyeltünk arra, hogy
tényleg sikerüljön meglepetést okozni egymásnak.
Tasiné Novák Mária: Gyerekkoromban
csak a szűk családdal ünnepeltünk szenteste,
amiben azt szerettem a legjobban, hogy a személyes ajándék mellé a szüleink általában egy
társasjátékkal is megleptek bennünket, amit
aztán a család közösen próbált ki. Amikor
meguntuk a játékot, esti sétára indultunk, és
megcsodáltuk a környék házainak karácsonyi
dekorációját, bár még nem volt ennyi szépség, mint mostanában. Szülőként már mást
jelent a kedves élmény. Most rajtunk a sor,
hogy a gyerekeknek szép emlékeket szerezzünk a karácsonyról, ami semmiképpen sem
az ajándékokon múlik, hiszen én sem emlékszem egy karácsonyi ajándékomra sem, csak
a meghitt, közös családi időtöltésre.
Tóthné Balla Mária: A legjobb gyermekkori, karácsonyi emlékeim között a legértékesebbek azok a karácsonyok, amikor
kislánykoromban a nagymamám elvitt Pestre
a nagybátyámékhoz! A budapesti világ egy
falusi gyermek számára varázslatos volt.
Nekem az akkor maga volt a csoda! Később
anyaként nem lehetett betelni az érzéssel,
amikor a gyerekekkel körülálltuk a karácsonyfát, és a gyerekek izgatottan várták az
ajándékbontást. Néhány éve pedig már mint
nagymama élvezhetem ezeket a meghitt karácsonyi pillanatokat. A csoda bennünk van, de
karácsonykor még közelebb érezzük!
Vass Anikó: Hálás vagyok azért, hogy
a gyermekkorom boldogan, sok-sok élménnyel gazdagon telhetett. Nem is tudom, mi
a legkedvesebb: a betlehemezések József
atyával, a hajnali misék, amikor az álmosságot, hideget leküzdve énekeltük kedvenc
énekeink, amikor anyukámmal együtt sütöttük a finomabbnál finomabb sütiket, amikor

Cézár kutyánk mögé kötve hárman siklottunk
a szánkón, vagy amikor mama ölében ülve
bámultam az illatos, fényes karácsonyfát…
De nagyon szerettem a templomi előkészületeket: összerakni a pompás virágdíszeket,
berendezni a betlehemet, aztán énekelni teli
torokból a Fel nagy örömre!-t. Amióta pedig
saját családom van, csodálatos érzés egymás
arcára örömet csalni, mindenről megfeledkezve együtt játszani.

Anyakönyvi
hírek

Születtek: Kovács Réka
Bíborka édesanyja neve: Sásdi
Vivien, Anka Beatrix édesanyja
neve: Pisztrán Mónika Rozália, Polyák Péter édesanyja neve: Krék
Tímea, Martók Huba Nimród édesanyja
neve: Domokos Nikolett, Magyar Dorina
Jázmin édesanyja neve: Ádám Ramóna,
Németh Iván édesanyja neve: Gulyás Vivien, Erős Benjamin édesanyja neve: Dobos Kitti Andrea.
Házasságot
kötöttek:
Kiss Tibor és Gulyás Boglárka, Farkas István és Krizsán Alexandra, Lovas Benjamin és Vincze Marianna, Farkas Tamás és Kereszturi
Mariann Éva, Bácsi Sándor Tamás és Demeter Leila, Hajdú Norbert István és Tóth
Nikoletta, Kovács Attila és Szabó Edina.
Elhunytak: Kállai István
(1953) Magyar László (1947),
Molnár Sándorné (1937), Tornyi
Gyula (1955), Nagypál Franciska
(1930) Almási Ferenc (1947).
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Bocskai utca aszfaltozása
A kivitelezés 2019. 09. 25-én kezdődött. A munkálatok gyorsan, zökkenőmentesen történtek és határidőre befejeződtek. Az útépítés keretein belül a
csapadékvíz elszikkasztása érdekében
az út mellet több árok kialakításra is sor
került. Az utat a kivitelező 2019.10.31én jelentette készre, melyet a műszaki
átadás-átvétel követett 2019. november
8-án. Az önkormányzat által megbízott
műszaki ellenőr az átadás-átvétel során
mindent rendben talált.
Külterületi dűlőutak
A VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 lakiteleki
dűlőutak mechanikai stabilizálása pályázatból 5 darab dűlőút került fejlesztésre. A Bódor, Parádi, Balla dűlők a
Lendvai dűlő kereszteződéséig, továbbá Nyárlőrinc irányába a Dudás és Kása
dűlő. Az 5 dűlőben összesen 4300m
hosszan készült el a mechanikai stabilizáció. Az elkészült utakat 2019. 11. 29én ellenőrizték. Garanciális hibát nem
észleltek, de a használatból adódó kátyúk kijavítását a kivitelező vállalta. Az
ellenőrzést követő egyeztetésen az utak
további karbantartása is szóba került,
amelyet az önkormányzat fog végezni
a megfelelő helyen és időben.
Nagycsaládos születésnap
A
Lakiteleki
Nagycsaládosok
Egyesülete november 16-án ünnepelte
megalakulásának 9. születésnapját. A
rendezvénynek a közösségi tér adott
helyet. Az eseményen közel 20 család
80 fővel jelent meg és ünnepelt együtt.
A tartalmas délutánon a gyerekeknek
volt ügyességi vetélkedő, lufi -hajtogatás és a footgolfot is kipróbálhatták.
Este mozielőadást nézhettek az érdeklődők, de akik a festőnövények titkaiba
szerettek volna egy kicsit betekinteni,
azok Tombáczné Editke előadását élvezhették. Köszönjük a hasznos ismereteket, sok új dolgot tanulhattunk.
Végül elérkezett a torta, amit már mindenki nagyon várt. A nap végén a gyerekek
egy kis meglepetés- ajándékot is kaptak.
Ezúton köszönjük támogatóinknak,
hogy rendezvényünk megvalósulhatott:
Lakiteleki Önkormányzat, Galgóczy
Zsolt, Lakitelek Népfőiskola, Fornetti
Pékség (Szabó Zoltánnak). Köszön-
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jük Fehérné Pászti Tündének, hogy
megsütötte nekünk a 100 fős tortát.
Köszönjük jelenlévő tagjainknak a részvételt és minden segítőnek a szervezés
lebonyolítását!
Szociális munka napja
A szociális munka napja (11. 12.)
alkalmából fehér asztal mellett köszöntötték a Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás munkatársait.
Az áldozatos hivatást gyakorló munkatársnőket virággal köszöntötte a három
társult település, Lakitelek, Nyárlőrinc
és Tiszaalpár polgármestere. A kötetlen
beszélgetésen jelen volt Lakitelek és
Nyárlőrinc jegyzője is. A családsegítő
hölgyeknek további munkájukhoz sok
erőt, egészséget, elhivatottságot kívánunk. Köszönjük a munkájukat!
Változás a Laki Konyha élén
A Laki-konyha Kft ügyvezetője az
október 13-i választást követően szinte
azonnal jelezte távozási szándékát, ezért
pályázatot írt ki a tulajdonos önkormányzat az ügyvezetői tisztség betöltésére.
A megjelent kiírásra két pályázat érkezett. A beadott pályázatok tartalmukban
megfelelnek a pályázati kiírásnak. A
képviselő-testület 2019. 11. 02-án zárt,
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rendkívüli testületi ülésen tárgyalt, majd
döntött a kft ügyvezetőjének személyéről. A képviselő-testület döntése alapján
a Laki-konyha Kft ügyvezetői tisztségét
2019. 12. 01-től Kazinczi István tölti be.
Kazinczi István kellő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik egy konyha vezetéséhez. Bízunk szakmaiságában, gratulálunk a kinevezéséhez, munkájához sok
sikert kívánunk!
Virágok a népfőiskola kertészetéből
A Lakitelek Népfőiskola felajánlásának köszönhetően november utolsó
napjaitól 1800 tő árvácska díszíti a település köztereit. Köszönjük a településüzemeltető csoport tagjainak munkáját,
a népfőiskolának a virágokat, a szállítást
és a kölcsönkapott szerszámokat is.
Monokróm Blues - kiállítás
2019. november 22-én a Mákvirág
Galériában megnyílt a Fiatal Tehetségek Program második kiállítása. A Mohácsi Anita festményeiből és digitális
grafikáiból készült válogatást január
9-ig tekinthetik meg a látogatók. A fiatal művésznő egy csodálatos, izgalmas,
zenével teli világot hozott el Lakitelekre, sokoldalú és egyedi tehetsége igazi
színfoltja az ünnepi előkészületeknek.

Gyermekek a Vöröskereszt karácsonyán
2019. 12. 03-án olyan szerencsében volt része 7 lakiteleki gyermeknek, hogy
részt vehetett a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete jóvoltából
a kecskeméti Ciróka Bábszínházban egy fantasztikus előadáson. Az előadás címe
a”Babaróka” volt. Ezen kívül átvehettek a gyerekek egy hatalmas csomagot, melyben sok-sok finomságot találtak. Sőt, még ráadás ajándékot is választhattak az
előadás után. Mindenki jól érezte magát, s boldogan távozott a programról. Köszönjük, hogy ott lehettünk!
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2019. november - december

Mi minden történt, történik adventben?
• Civil kezdeményezés alapján nagyon sok lakiteleki kapun van már adventi kopogtató.
• A közösségi tér környéke sok szorgos kéz nyomán ünneplőbe öltözött,
idén egy új betlehem jeleníti meg számunkra a karácsonyi történetet.

• Nagy érdeklődés mellett, meghitt
hangulatban gyújtjuk meg az adventi
gyertyákat. Az óvodások, iskolások,
kórusunk műsorával színesített ünnepségek mellett tovább ápoljuk az eddigi
hagyományokat: az Adventi Udvart, falusi disznóvágást, megérkezett a Mikulás és lesz falukarácsony is.
• Az ünnepségek alatt gyertyafénybe öltözik a közösségi tér és a katolikus templom közötti Iskola utca. Utána
ezen az úton - amit a hittanosok saját
készítésű koszorúkkal is ünnepélyessé
tettek-, kis menet viszi át Czinege Edit
keramikusművész szobrait a templomkertben hétről-hétre épülő betlehemi
képhez.
• A közösségi tér épülete fényfestést
kap az adventi estékre.
• A közösségi térben, a könyvtárban
saját kezűleg készíthettek karácsonyi
dekorációt, mézeskalácsot az érdeklődők.
• A gyertyagyújtásra látogatók az
önkormányzat és dolgozói jóvoltából
zsíros kenyeret, meleg teát, forralt bort
fogyaszthatnak. A kihelyezett becsületkasszában a rászoruló családok részére
gyűjtünk adományokat. A befolyt összeget ajándékcsomagok összeállítására fordítjuk.
• Jótékonysági süteményvásár is

zajlott, számottevő összeget adományoztak a felajánlott süteményekből
vásárlók.
• A közösségi tér előtti park és a
Templompark fái közül több kap „fényruhát”. Lakossági felajánlások segítségével mindkét park varázslatos lesz
karácsonyra.
• A körforgalomban az ünnepkörhöz
kapcsolódó figurák sziluettjei jelentek
meg.
• Sokan kapcsolódnak be a karácsonyig tartó Élő adventi ablakkalendárium játékba is a facebookon és „élőben”
egyaránt.

• A közösségi térben, mint gyűjtőponton egyre gyűltek a játék és csokoládé felajánlások, melyeket helyi rászoruló gyermekek, családok kapnak meg.
Az előző évek folytatásaként várják a
Baptista szeretetszolgálat részére felajánlott cipősdobozokat is!
• A falu üzleteiben ismét megrendezik a csokigyűjtő akciót.
• Iskolások kis csoportjai magányosan élő idős embereket keresnek fel,
hogy egy kis műsorral, figyelmességgel
kifejezzék nekik a lakiteleki közösség
szeretetét, gondoskodását.
• Számos „ottfelejtett” Mikulás-csomag és ajándékba adott láthatósági mellény talált gazdára.
• Az önkormányzat és a többi segítő szervezet összehangolt munkával
igyekszik arról gondoskodni, hogy
megkönnyítse a rászorulók karácsonyi
előkészületét.

Otthonunk lakitelek
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Fontosabb
telefonszámok

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 , 0620/915-7063
I. sz. Orvosi rendelő - Dr. Rácz Péter:
06-76/449-152
II.sz. Orvosi rendelő - Dr. Laza Erika
Gyöngyike: 06-76/449-152; 06-30/2408558
Gyermekorvosi rendelő - Dr. Sajósi
Iván: 06-20/614-3660
Fogorvosi rendelő - Dr. Németh Norbert: 06-76/449-279
Védőnők: 06-76/449-039
Családsegítő szolgálat: 06-76/449-034;
06-70/198-7420
Gyógyszertár: 06-76/449-075
Laboratórium: 06-20/519-5789; 0620/934-0211
Állatorvos: - Dr Pesír Zoltán: 0620/361-9330
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: 06-62/565600
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
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Beszámoló az Ifjú Farmerek Klubja működéséről
Lakitelek Önkormányzata 2017 tavaszán pályázatot nyújtott be az EFOP3.9.2-16-2017 számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
– kedvezményezett térségek” tárgyú felhívásra, mely pályázat ez év őszén pozitív
elbírálásban részesült, támogatták.
A pályázat konzorciumi formában
került benyújtásra, melynek keretében
Lakitelek mintegy 74 millió forint támogatásban részesült. A pályázat tartalmát
tekintve igen sokszínű, számos szakmai
elemmel gazdagított tartalommal bír,
melynek egyik szerves részét képezte az
ifjú farmerek klubjának a létrehozása.
A támogatási szerződés megkötése
sok időt vett igénybe, így a fizikális megvalósítás csak 2018-ban tudott elkezdődni. Mint az a pályázati felhívás címében
is benne van a fő cél a humán kapacitás
fejlesztése. Ezen belül több korosztály is
meg lett célozva, de az ifjú farmerek klubja létrehozásánál kimondottan az iskolás
korosztályra lett a hangsúly fektetve.
A programba bevonásra kerültek tanárok, akik már a klub megalakításában és a
toborzásban is kivették részüket. A programban közel 40-en vettek részt aktívan,
de bárki számára nyitottak voltak a programok, mellyel sok esetben „külsősök” is
éltek.
A program fizikai megvalósítása 2
fronton kezdődött meg. Az egyik a napköziben a klub számára a foglalkoztató
tér kialakítása. A projekt ezen részében a
régi ebédlőből lett kialakítva a klubterem.
Ki lettek cserélve a régi nyílászárók, új hidegburkolatot kapott a padló, megújultak
a falak, beépítésre került egy projektor és
beszerzésre kerültek a bútorok.
Másik színtér a Lévai iskola és a focipálya közötti rész volt. Az évtizedek
óta elhanyagolt, kihasználatlan, elvadut
terület lett kiszemelve a tankert és mintagazdaság létrehozására. A területen a növényzet erőteljesen elburjánzott és tetemes mennyiségű szemét is volt. A terület
megtisztítását követően elkezdődtek az
üvegházak építése, melyekből 4 létesült,

továbbá 1 szerszámtároló és egy baromfiól. Az újonnan kialakított tankertben
biztosítani kellett az
áram és vízvételezési lehetőséget is,
melyek szintén elkészültek.
Miután a műszaki, technikai adottságok adottak voltak,
kezdetét vehette a
mezőgazdasági munka. A terület művelésbe vonását komoly talajmegmunkálás
és trágyázás révén lehetett elérni. 2018
őszén már minden üvegház be lett palántázva és a baromfiólat is benépesítették a
csibék, melyekből a program ideje alatt
összesen 900 db nevelődött fel.
A programban résztvevő gyerekek a
tanárokkal közösen, szervezett formában
részt vettek a tankertben zajló főbb munkafolyamatokban. A 2018-as esztendő
gyorsan véget ért és beköszöntött a tél.
2019-ben már kora tavasszal megkezdődtek a munkák. Első körben az üvegházakban indult meg a veteményezés, majd
az időjárás kedvező alakulása után a szabadföldi növénytermesztésbe is részt vehettek az ifjú farmerek és persze megérkezett a következő turnus csibe is, melyek
a gyerekek nagy kedvencei voltak.
A gyerekek programban való részvételével a fő cél az volt, hogy megismerkedjenek a növénytermesztéssel és állattartással, felhívjuk a figyelmüket a helyben
termelt, egészséges élelmiszerek fontosságára, betekintést nyerhessenek a fizikai
munka világába. Természetesen, hogy a
lelkesedés megmaradjon mindig az volt a
cél, hogy egy hosszú tanórákkal telezsúfolt nap után inkább kikapcsolódás, mint
sem teher legyen a tankerti munka.
Amikor az iskolából kicsöngettek és
kezdetét vette a vakáció, az ifjú farmerek
részére nem ért véget a tankerti program.
A munka végén mindig nagy örömmel

fogyasztották a szezonális zöldségeket,
gyümölcsöket és örömmel vitték haza
munkájuk gyümölcsét.
A tankerti gyakorlati programok mellett az ifjú farmerek részt vettek gyárlátogatásokon, melyek szervesen kapcsolódtak a programhoz, de elméleti foglalkozok
részesei is voltak, melyek főbb témakörei
a környezettudatosság, komposztálás, baromfinevelés, újrahasznosítás fontossága
és a vízgazdálkodás volt.
A belterületi elhelyezkedés sokat könnyített a megközelíthetőségben és a programszervezésben is. Egyedüli külterületi,
utazást igénylő gyakorlati program a takarmánykukorica termesztéséhez kapcsolódó hagyományőrző kukoricatörés volt.
A tankert és mintagazdaság folyamatos
működéséhez elengedhetetlen volt, hogy
a hét minden napján biztosított legyen a
felügyelet, melyet a szakmai vezető látott
el.
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A tankertben főként egynyári kultúrákkal (burgonya, kukorica, cukkini,
sütőtök, paprika, paradicsom, sárgarépa,
petrezselyem, sárgadinnye, karalábé, kelkáposzta, csemegeuborka, karfiol, zöldbab, borsó, újhagyma) ismerkedhettek az
ifjú farmerek, de ültettek gyümölcsfákat
és cserjéket is (sárgabarack, cseresznye,
meggy, szőlő, télálló kiwi, áfonya, füge)
és helyet kaptak a fűszernövények, vala-

mint a levendulák is. A cél nem a mennyiség, hanem a szemléltetés és sokszínűség
volt.
A programnak köszönhetően, az abban résztvevőknek lehetőségük nyílt
megismerni a régi, hagyományos falusi
élet alapjait. Sajnálatos, hogy ma már
nem természetes az, hogy a családok
otthon gazdálkodjanak, így már a vidéki
gyerekeknek jelentős részének is kimarad

az életéből a háztáji növénytermesztés és
állattartás, valamint az ezekkel járó tevékenységek.
Ha felnővén ezek a gyerekek nem is
lesznek mind egy szálig gazdálkodók, de
legalább emlékezni fognak a programban
megszerzett ismereteikre és szemléletük
alakulásában is pozitívan hat, akkor elmondható, hogy megérte!
Csikós Mihály

Ifjú farmerek beszámolója
A nyári szünet második felében sem
maradtunk munka nélkül. Kicsit nehezebb volt összeszedni az ifjú farmereket,
mint iskolaidőben, de akik eljöttek, mindig lelkesen dolgoztak.
Volt, amikor paradicsomot, paprikát
szedtünk. Néhány zöldségszerető tanuló már a kertben kóstolgatta az ízletes
zöldségeket. Megtapasztalhatták, hogy
nyáron, nagy melegben, milyen nehéz
és megerőltető a fóliasátorban dolgozni!
Ennek ellenére kitartóan, szorgalmasan
munkálkodtak, és boldogan vitték haza a
gyerekek munkájuk „gyümölcsét”.
De finom lecsót készít ebből anya!
– mondogatták.
Felszedtük a répát, burgonyát, petrezselymet is.
Ősszel kitakarítottuk az üvegházakat,
összegyűjtöttük az elszáradt növényeket.
Leszedtük az uborkát, kihúztuk az összes
elszáradt indát, szétszedtük, összegöngyöltük az uborkatartó hálókat, s eltettük
jövőre.
A száraz növényekkel növeltük a
komposztálandó szerves anyagok mennyiségét.
Utolsó, novemberi találkozónkon
összegereblyéztük a lehullott leveleket,
elszáradt gyomnövényeket, majd talicskával elvittük a komposztálóba.
A gyerekek minden alkalommal
szorgalmasan dolgoztak, még munkamegosztás is volt köztük. A nagyobbak
talicskával szállították a kicsik által összegyűjtött paradicsom-, uborka-, burgonyaindákat. A sok jó dolog mellett ez

a pályázat arra is jó,
hogy megtapasztalhatták a gyerekek,
együtt még a nehéz munka is lehet
élmény, segítették
egymást, a nagyok
figyeltek a kicsikre.
A közösen eltöltött
idő alatt új ismeretségek, barátságok
szövődtek.
Ezek a délutánok azért nem csak
a munkáról szóltak! Közben jókat
nevetgéltünk,
beszélgettünk. Pihenésképpen a gyerekek
megetették, megsimogatták két kis bárányunkat, s jókat játszottak velük.
Utolsó alkalommal fájó szívvel búcsúztunk el bárányainktól, kertünktől.
Reméljük, tavasszal újra részesei lehetünk ennek a programnak!
Tanulók beszámolója
Én is részt vettem ebben a mezőgazdasági pályázatban. Nekem nagyon tetszettek ezek a foglalkozások. Sok hasznos tanácsot szereztem a 2 év alatt. A
gyárlátogatások nagyszerűek voltak. Betekinthettünk a műanyagpalack –gyártás,
a gyümölcslégyártás és a vetőmag –előállítás folyamatába. A nyári tábor során
sok érdekes dolgot csináltunk. Budapesten voltunk kirándulni, ahol megnéztük
a Mezőgazdasági Múzeumot. A munkán-

kért viszonzásul sok zöldséget, gyümölcsöt és még palacsintát is kaptunk.
Major Richárd 8.b
Minden alkalommal megsimogattam a barikat. A levendula ültetés azért
tetszett, mert nagyon jó illata volt. Előfordult, hogy kisbékát találtunk munka
közben , és azzal nagyon jól elszórakoztunk. Leszedtük a paradicsomot, paprikát és az uborkát. Kaptunk ezekből a
zöldségekből is otthonra, amiből anya
zöldségsalátát készített. A nagy fiúkkal
is megismerkedtem. Ragadós növénnyel fegyelmeztük egymást, amit szentelt búzának hívtunk, aki nem dolgozott
rendesen, arra rácsaptunk. Örülök, hogy
ilyen jókat beszélgettünk, nevetgéltünk,
közben hasznos munkával töltöttük az
időt.
Riczu Regő 4.a

