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Időközi ingyenes kiadvány

Az önkormányzat
elmúlt évi gazdálkodásáról

Az elmúlt év (2015) során folyamatosan kommunikálta a négy (több
szempontból) sem független képviselő,
valamint az őket támogató médiagépezet, hogy az önkormányzat (és ezzel a
polgármester asszony) gazdálkodása
milyen felelőtlen és mennyire veszélyezteti a település működését.
Dombi Sándor, volt bizottsági elnök lemondásának is egyik fő indoka
ez volt. Próbáljuk meg ezt jóindulatúan nem szándékos félretájékoztatásnak,
hanem a szakmai alapok, tapasztalat hiányának betudni.
A következőkben röviden szeretném
bemutatni, hogy milyen helyzetben in-

dította a tavalyi évet a testület és milyen
eredményesen is zártuk:
2014. évi záró pénzmaradvány:
1.10,8 millió Ft volt a 2014. évi szabadon (pl. beruházásokra) elkölthető
pénzmaradvány. Ez egy családi költségvetésben nagyon nagy összeg, de
ha figyelembe vesszük, hogy az önkormányzat összes kiadása több, mint egymilliárd 138 millió Ft volt, akkor látjuk,
hogy ennek kevesebb, mint egy százaléka ez az összeg. Hogy érzékeltessük,
mintha valaki a százezer forintos fizetéséből ezer forintot tudna megőrizni a
hónap végére és a következő hónapban
ebből kellene nagy dolgokba, beruházásokba kezdeni.
Folytatás a 2. oldalon.

Új év - új kezdet?
Úgy jó ötven évvel ezelőtt Erzsébet
napján leesett az első hó, és ha el is olvadt Katalin napkor már újra szálingózott, de Miklós napján bizton szánkón
húzta a csomagokat a Mikulás. Mi gyerekek meg élveztük a telet, szánkóztunk,
csúszkáltunk egész nap. A téli szünetben
nem kellett utazni több száz kilométert,
hogy havat lássunk. Ilyenkor Menyus
bácsi befogta a lovakat a lovas szán elé,
bennünket - gyerekeket beburkolt subával, csengőt akasztott a lovak nyakára,
még feldobott egy kis eleséget az erdei
állatoknak és már csilingelve siklottunk
is a havon, kacagásunk felverte az erdő
csendjét, jelezve az éhes állatoknak,
hogy megérkezett a segítség. Abban az
időben úgy tanították a felnőttek a gyerekeknek, hogy azon, aki rászorul, vagy
bajban van, segíteni kell! És ez a tudás
végig kíséri az embert egy életen át.
Na, de az óta nagyot változott a világ, már nincs nagyon hó, a karácsony
is fekete, a szülők nem érnek rá a gyerekekkel foglalkozni, sőt a gyerekek sem
érnek rá, mert egész nap az ilyen-olyan
intézményekben töltik napjaikat. Azt
látják és hallják, hogy az a „menő”, ha
a facebook-on vagy a twitteren, netán
saját blogon ócsárolják, megvádolják,
lejáratják egymást a felnőttek, és persze önmagukat is, a könnyebb munka,
az anyagi gyarapodás, a hatalom megszerzése okán, de gyakran ismeretlenül
is csak a napi feszültség levezetéseként.
Ez jut a ma gyermekének, amit szívből
sajnálok.
Folytatás a 2. oldalon.
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Banyát égettek
Jöjjön a tavasz, vesszen a
tél! Skandálták a lakiteleki
óvodások, hogy elűzzék a hideget, a rosszat, a telet.
Az intézmény udvarán el is
égették a télbanyát, jelezvén
ezzel is, hogy nem akarnak
már hideget.
Előtte azonban minden csoport kis jelenetet mutatott be,
utalva arra, hogy nagyon várják már a tavaszt.

Az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásáról
Az első oldal folytatása.
2. a kötelezettséggel terhelt, azaz lekötött pénzmaradvány valamivel több,
mint 118 millió forint volt
2015. évi záró pénzmaradvány:
1. az előzetes elemzések szerint a
záró, szabad pénzmaradvány összege
több, mint 56 millió Ft, azaz sikerült
mintegy 45 millió forinttal növelni (és
ezzel megötszörözni) annak összegét
2. a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány több, mint 138 millió forint,
azaz ez is nőtt 20 millió forinttal
3. ezt úgy értük el, hogy a betervezett 55,8 millió Ft beruházási kiadásból
42,7 millió forint meg is valósult (gya-

korlatilag a tőserdei, előkészítetlen közvilágítás korszerűsítés maradt el). Ezen
felül még mintegy 90 millió forintnyi
2015 előtt megvalósult beruházás számláját fizettük ki.
Fentiek alapján, bővebb elemzés
nélkül (melyet a zárszámadás elfogadása után fogunk bemutatni) is könnyen
belátatható, hogy az önkormányzat (és
ezzel a polgármester asszony) gazdálkodása
• bár gyakorlatilag tartalék nélkül kezdtünk
• és megvalósítottuk választási ígéretünket, a kommunális adó felére történő
csökkentését,

• valamint sokéves elmaradásokat pótoltunk az önkormányzat és intézményei dolgozóinak anyagi elismerésénél,
• felelős, gondoskodó és előrelátó volt,
mely stabilitást hozott,
• sokszorosára növelve a beruházások
indításához szükséges szabad pénzmaradványt.
Mindez a korábbinál sokkal jobb
alapot ad a 2016-os évünkhöz és egyúttal meg kell, hogy győzze azokat is,
akik nem látták, vagy nem akarták látni,
hogy gazdálkodásunk a nehéz körülmények ellenére is milyen megfontoltan,
szakértelemmel alakult ilyen pozitívan.
Bende László

Új év - új kezdet?
Az első oldal folytatása.
Én nagyon együtt érzek a mostani
polgármesterrel is! Már azért is kivívta
tiszteletemet, hogy ebben a „demokráciában” indulni mert a választásokon.
Ott voltam azon az első testületi ülésen
is, amikor „röhögve” gúzsba kötötték,
gondolván, hogy na, akkor „táncolj” ha
ezt akartad. Csodálom a türelmét és azt,
hogy ilyen körülmények között még van
ereje és ideje dolgozni a jövőn, értünk mikor millió és egy akadályt gördítenek
eléje, egyre durvábban próbálják ellehetetleníteni, elbuktatni, gyakorlatilag
semmi sem drága. Nem számít, hogy
a falut ismét hírhedté teszik, az embereket bizonytalanná, nyugtalanná és

sorolhatnám hosszan, hogy mivé. Erről
a keresztes háború jut az eszembe, mikor Isten nevében küldték az embereket
harcolni és meghalni. Természetesen az
otthon békés melegéből, jól lakott hassal, jól öltözötten történt a harcba küldés és csak a harcosok estek el. A többi
élt, mint Marci hevesen.
Felvetődik bennem a kérdés, hogy
miért akar ez a négy képviselő új választást közel három millió forintért,
mikor mindent illetően a döntő szó az
övéké, a pályázatírók is ugyanazok az
emberek, akkor nincs jelentősége ebből
a szempontból ki a polgármester? Persze, ha más szempontokat is előveszünk
már érthető az igyekezet!

Természetesen sajnálni nem kell
Zobokiné Kiss Anitát, mert tudta, hogy
nem lesz könnyű. Csodálkozni sem kell
a teherbírásán, mert van belső hite, a
„szakmát” pedig a kisujjából kirázza.
Segíteni neki és támogatni azonban
szükséges, mert méltatlan helyzetbe
hozták és a vele szemben tanúsított viselkedés gyalázatos.
Új év kezdődött, de sajnos az indíttatások nem változtak. Van az a pénz,
amiért érdemes hadjáratot indítani. Van
az a pénz, amiért érdemes….? Hisz a
háborúban résztvevők mind vesztesek
így vagy úgy!
Dékány Zoltánné
felelős szerkesztő
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Lépésről lépésre, avagy
az új pályázati ciklus lehetőségei
2014-ben elindult az új, 2020-ig
tartó pályázati ciklus. Sajnos a korábbi 2007-2013-as programozási időszak zárása és az új beindítása nem
volt zökkenőmentes. A legnagyobb
problémát az jelentette, hogy az új
ciklus nem volt kellően előkészítve
és gyakorlatilag nem, vagy az önkormányzat szempontjából nem releváns
pályázatok jelentek meg.
A korábbi időszakhoz képest egyik
jelentős változás, hogy csökkennek az
infrastrukturális jellegű pályázatok,
melyekből intézményeinket, vagy
úthálózatainkat lehetne fejleszteni és
helyettük előtérbe kerülnek a vállalkozásoknak, cégeknek szóló, úgynevezett gazdaságélénkítő pályázatok.
Általánosságban pedig elmondható,
hogy a támogatás mértéke és intenzitása az új ciklus pályázatainál sokkal
korlátozottabbak.
Természetesen minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy
Lakiteleken az élhetőbb település feltételei biztosíthatóak legyenek. Ennek
egyik aktuális alapkövei a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) pályázati
lehetőségei.
Az elmúlt év tavaszán összeállított 9 projektötlettel vettünk részt a
TOP megyei előkészítésében. Ennek
köszönhetően, valamint Zobokiné
Kiss Anita polgármester Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével folytatott többkörös tárgyalásának köszönhetően Lakitelek összesen
570 millió forint 100%-os támogatási
intenzitású, vissza nem térítendő támogatásra lesz jogosult.
Bár valamennyi projektötletünk
megvalósítására nagy szükség lenne, most a TOP pályázati keretből az
alábbi beruházások valósulnak meg:
• Lakitelek (Tassy-éri csatorna)
– Tiszakécske (Kerekdomb) között
kerékpárút építés
• Egészségház kialakítása
• Tőserdő Holt-Tisza part turisz-

tikai fejlesztése
• Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat bővítése
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel
folyamatosak az egyeztetések annak
érdekében, hogy a zöld utat nyert
pályázatok minél előkészítettebbek
legyenek, és minél hamarabb megvalósulhassanak.
A Lakitelek-Tiszakécske kerékpárút építését a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívás
keretében tudjuk megpályázni. A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016.03.31. Várható beruházási költségvetés: 240 millió Ft.
Várható kivitelezés 2016 ősz – 2017
tavasz. Az engedélyezés zajlik és
megkezdődtek az előzetes egyeztetések az érintett területek tulajdonosaival.
Az Egészségház kialakítása 2017
évre van előirányozva. A fejlesztésnek
köszönhetően a II. számú orvosi és a
gyermekorvosi rendelőből kialakításra kerül egy, a mai kor igényeit kielégítő egészségügyi létesítmény, amely
helyet ad minden egészségügyi ellátás és szolgáltatás részére. Jelenleg a
tervdokumentáció egyeztetése zajlik
az egészségügyi ellátást biztosító személyek igényeinek és az előzetesen
rendelkezésre álló 80 millió forintos
projekt összköltség fényében.
A Tőserdő Holt-Tisza part turisztikai fejlesztése szintén 2017 évre került ütemezésre, melynek keretében
sor kerülhet a szabadstrand mederkotrására, a padok, szemetesek, játszóeszközök felújítására, cseréjére és
bővítésére, sétányok felújítására és a
természeti csodák házának megépítésére az emlékműdombon.
2017-2018 évre várható a belterületi csapadékvíz hálózat építése/bővítése. A korábbi DAOP-os pályázat
keretében 4 öblözetben kezelve let-

tek a fokozottan problémás területek,
azonban még számos hely van, ahol
gondot okoz a csapadékvíz.
A fentieken túl számos fejlesztési
elképzelés van előirányozva, melyből
az önerőből megvalósítható kisebb beruházások már szerepelnek az önkormányzat 2016 évi költségvetésében,
illetve a költségvetés tartalmazza a
nagyobb léptékű projektek előkészítésre szánt összeget.
Fejlesztési elképzelések: piactér
II. ütem megvalósítása, temető elektromos hálózat rekonstrukció, Eszet
Tamás és Kodály Zoltán utcák burkolása, Lévai iskola új tanterem előtti terasztető javítása, új óvoda Kiss János
utcai gazdasági bejáratának burkolása,
Makai dűlő teljes földútkarbantartása,
nyárlőrinci határúthoz napelemes közvilágítás létesítése, művelődési ház
fejlesztése, felsőtagozatos iskola „U”
alakjának beépítése, kültéri kondipark
építése, gyalogátkelő helyek kiépítése, Laki-Konyha bővítése étkezővel
és cukrászati üzemmel, Tősfürdő fejlesztése, településközpont fejlesztése
(óvoda parkolótól a polgármesteri
hivatalig sétányok, járdák, parkolók
építése, padok, szemetes kihelyezése
növénytelepítés), gondozási központ
bentlakásos részének felújítása és bővítése, könyvtár nyílászárócseréje és
fűtéskorszerűsítése.

A felsoroltakból kitűnik, hogy vannak tervek, elképzelések, Lakitelek
további fejlesztésére.
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Négy ember döntött a testület feloszlatásáról
Lakitelek ismét történelmet írt. Köszönhető ez négy önkormányzati képviselőnek, akik úgy döntöttek, feloszlatják a testületet. A sajtó persze felkapta
a hírt.
Minden tökéletesnek indult, legalább is azt reméltük. A 2014-es önkormányzati választások után felállt az új
testület, új polgármesterrel, új képviselőkkel. Az előzetes tárgyalások után
sikerült közös nevezőre jutni az alpolgármester és a bizottsági elnököket illetően, amit egyhangúlag szavazott meg
a testület. Aztán a novemberi testületi
ülés már kihozott olyan eseményeket,
amiből arra lehetett következtetni, hogy
nem lesz sétagalopp az elkövetkezendő
öt év. Nem csak természetes viták, de
egyéb megjegyzések is tarkították az
elkövetkezendő időszakot. Szórólapok
jelentek meg, amelyeknek tartalmai
nem minden esetben a valóságot tükrözték. Egyre jobban forrt a levegő a
polgármester és az úgynevezett négyek
között. Igaz, sok esetben azt mondták,
hogy az előterjesztések hetven százalékát hét igennel fogadta el a testület. Ez
így is van, csak éppen nem a fajsúlyosabb dolgokban volt egyetértés. Aztán
jöttek a méltatlansági ügyek, amelyek
újabb hullámokat kavartak.
Már korábban is hallani lehetett
olyan hangokat, hogy az ellenzék megtesz mindent annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a polgármestert. Ez azonban nem sikerült. Zobokiné Kiss Anitát
nem lehetett eltántorítani attól, hogy a
település jövőjét tartsa szem előtt. Több

alkalommal is kikezdték, alaptalan
vádakkal illették, és szó sem volt már
arról az egységről, amiben 2014-ben
esetleg reménykedni lehetett. Az újabb
méltatlansági ügyek kapcsán, testületi
ülésen Belicza András és Madari Andor
elismerte, hogy 60 napon túli lejárt köztartozásuk volt. Talán ezért javasolta az
alpolgármester, hogy a testület oszlassa
fel önmagát? Ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy a méltatlansági ügyüket talonba lehessen tenni? A
méltatlansági folyamatnak ugyanis több
hónap múlva lesz vége. Így azt tűnhet a
legegyszerűbbnek, ha Madari alpolgármester a feloszlatást javasolja, a méltatlansági eljárásnak ugyanis az időközi
választásig nem lesz vége. Persze senki
se gondolja azt, hogy ez egy pillanatnyi
döntés eredménye volt. Nem, de hogy,
egy jól megkomponált folyamatnak a
vége lett ez.
Az, hogy kinek az ötlete volt, kinél
merült fel először, nincs értelme firtatni. Bende László, Dakóné Harkai Csilla és Zobokiné Kiss Anita ellenezte a
feloszlatást. Négy képviselő: Belicza
András, Madari Andor, Olajos István
és Tóth Sándor viszont úgy döntött,
hogy feloszlatják a testületet. Azt a
testületet, amit 2014-ben a település
lakosai legálisan választottak meg saját akaratukból, most négy ember lesöpörte pusztán azért, mert nem tudnak, (nem akarnak?) együtt dolgozni a
polgármesterrel. Lehetett volna másik
módja is a történetnek. Még pedig az,
hogy aki nem ért egyet a jelenleg folyó

munkával, az lemond. Sokkal olcsóbb
lett volna az a megoldás a falu számára. Így viszont több millió forintba kerül majd a választás, amit más célra is
lehetett volna fordítani. Azóta elhangzottak már olyan kijelentések is, hogy
a négy képviselőnek kellene megfizetni a választás költségeit. Sajnos arra
nincs lehetőség. Az önkormányzatnak
az idei költségvetéséből kell kigazdálkodni. Ilyen esetben legtöbb jó szándékú emberben felmerül az, hogy azért
választottunk képviselőket, hogy feloszlassák magukat? Azért tettek esküt
Lakitelekért, hogy azt megszegjék? Az
eskü szövegébe, ugyanis benne van,
hogy „… tisztségemből eredő feladataimat Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem…”. Kérdés, hogy kinek milyen
a lelkiismerete? Legyen is bármilyen
eredménye az időközi választásnak,
a feloszlatás, biztos, hogy törést fog
okozni a község életében.
A helyi választási bizottság az időközi választást május 8-ra tűzte ki.
Csak remélni lehet, hogy a község lakói
jól döntenek, és olyan polgármestert
választanak majd, akiben bíznak, aki a
település érdekeit tartja a legfontosabbnak, akit meg lehet szólítani bármikor,
akihez nem csak fogadóórában lehet
bemenni, ha valakinek problémája van.
A település jövője a cél, egy élhetőbb
Lakiteleké!
Lakitelek lakosainak jól kell dönteni!
Sz.T.

Kérdőív az időközi választásról
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a képviselő-testület feloszlatta önmagát?
		
igen		
nem
2. Véleménye szerint az időközi választás után helyreáll-e a béke a településen?
		
igen		
nem
3. Tervezi-e, hogy elmegy a szavazásra?
		
igen		
nem
4. Mi a véleménye a jelenleg kialakult helyzetről?
…………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Változások a könyvtárban

Érkezésemkor
összehangolt
„nagy” munkában találtam a könyvtár munkatársait. Mikor mondtam,
hogy szívesen írnék az új könyvtárvezetőről és terveiről - Szabó Istvánné
Judit mosolyogva adta beleegyezését.
- Mire készültök ilyen lelkesen?
- Az idei évi programtervet állítjuk
össze. Havi rendszerességgel fogadjuk az óvodás csoportokat. A február
a farsang időszaka, kis meglepetéssel készülünk a gyerekek fogadására.
Terveink között szerepel, az iskolás
korosztály számára, könyvtárismereti, könyvtárhasználati, helytörténeti
és egyéb foglalkozások folytatása.
Szeretnénk újra indítani a Baba-mama
Klubot is. Mindezen tervek, csak álmok maradnának, ha nem kapnánk segítséget az intézmények vezetőitől. A
felnőtt korosztálynak olyan rendezvényeket szeretnénk szervezni, amelyre
szívesen áldoznak szabadidejükből.
- Mondanál valamit rólad és
hogy, hogyan kerültél a lakiteleki

könyvtárba vezetőnek?
- Kiskunfélegyházán születtem,
férjem, két lányom és egy tündéri
kislány unkám része életemnek. A
könyvtári szakma minden lépcsőjét
bejártam, szeretném magam megmérettetni intézményvezetőként is.
2015-ig a kiskunfélegyházi városi
könyvtárban dolgoztam.
- Hogyan érzed magad, sikerülte már ismerkedni a falu lakóival,
intézményeinek vezetőivel?
- Jól érzem magam Lakiteleken,
sikerült felvennem a kapcsolatot, az
óvoda, gondozási központ, iskola
igazgatójával, civil szervezetek vezetőivel. Segítségemre van a védőnői szolgálat a Baba-mama csoport
megszervezésében. A kölcsönzések
alkalmával egyre több emberrel ismerkedem meg, úgy érzem szívesen
fogadtak, az utcán is egyre többen
megismernek.
- Aktuális volt az SZMSZ és mellékleteinek hatályosítása. Milyen
változások lesznek a nyitva tartásban?
- A törvény rendelkezései szerint,
szükséges volt a nyitva tartás megváltoztatása. A márciusi testületi ülésre
lesz benyújtva. Amennyiben elfogadásra kerül az SZMSZ, hirdetni fogjuk a változást.
- Marad-e a könyvtár használata
a továbbiakban is ingyenes a terveid szerint?
- Gondolatban sem merült fel,
hogy a könyvtárhasználatot fizetőssé
tegyük. Ezzel is segíteni kívánjuk a
falu lakosait, hogy minél szélesebb

körben használhassák intézményünket.
- A könyvtár költségvetését az
előző vezetés drasztikusan lecsökkentette, több éven keresztül még
könyvvásárlásra sem volt mód annak ellenére, hogy kötelező feladat
a lakosság könyvtári ellátása. Korszerűtlen az épület fűtéstechnikája,
rosszak a nyílászárók és tisztasági
festésre sem volt lehetőség tíz éve
- forráshiányra hivatkozva. Lesz-e
mód legalább karbantartásra, állagmegóvásra az idei évben? Félő,
hogy így leamortizálódik az épület.
- Az idei évi költségvetést a testület még nem tárgyalta, hiba lenne
előre nyilatkozni e témában. A most
megjelent Értékmentő emlékezet című
könyvben, a könyvtár épülete, mint
épített érték szerepel. Én úgy gondolom, hogy a mindenkori vezetőink figyelmet fognak fordítani arra, hogy ezt
az értéket méltóképpen megőrizzék az
utókornak. Reméljük, hogy a jövőben
az intézmény költségvetése is tükrözni
fogja ezt a szándékot és amint lehetséges, egyéb források bevonásával felújítják, karbantartják az épületet.
- A rendezvények tartása is kötelező feladata a könyvtáraknak az
„új” törvény szerint. Erre lesz-e a
költségvetésben forrás?
- Költségvetési tervezetünkben
szerepel ilyen tétel, bízom benne,
hogy a testület is jóváhagyja.
Eredményes, sikerekben és örömökben gazdag további jó munkát
kívánok!
DZné

Köszönetnyilvánítás
A Könyvtár és a Könyvtári Közösségekért Alapítvány mindenkinek
megköszöni, hogy az elmúlt évben
személyi jövedelem adója 1%-ának
felajánlásával, vagy a számlára történt befizetéssel segítette a könyvtár
rendezvényeit illetve a lakosság információhoz jutását.
2015-ben a felajánlott 1%-ok ös�szege 82967.- Ft volt.

Kérjük mindazokat, akik szeretnék, hogy az alapítvány információkat szolgáltasson, valamint a könyvtárban, a továbbiakban is legyenek
rendezvények, kiállítások, akkor személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával vagy az alapítvány számlájára befizetett összeggel továbbra is
támogassák alapítványunkat, könyvtárunkat.

Adószámunk: 19552804-1-03
Számlaszámunk:52000018-11023490
Tisztelettel várjuk további támogatásukat és az adójuk 1%-ának felajánlását.
Brukner Lajosné kuratórium elnök
Szabó Istvánné könyvtárvezető
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Két díj a mezőgecsei böllér fesztiválról
Negyedik alkalommal vett részt az
önkormányzat Hurkalandorok csapata
a mezőgecsei böllérfesztiválon. Ezúttal sem tértünk haza üres kézzel.
Három folyamatos év után, 2015ben nem vett részt Lakitelek Kárpátalja második legnagyobb gasztronómiai
eseményén. Amint az utólag kiderült,
talán jobb is, mert verekedés tört ki
a rendezvényen. Ennek megfelelően
sokkal több rendőr és polgárőr tartózkodott a helyszínen, január utolsó
szombatján. Bár a mostani előrejelzések sem voltak kedvezőek, mert olyat
lehetett hallani, hogy a településről
több sertést is elloptak, tiltakozásul
a disznóvágás ellen, de végül is ez
kacsának bizonyult. Tüntetők azért
voltak, akik szerették volna megakadályozni a rendezvényt, de csak néhányan, és nem is mindenki vállalta
az arcát. A transzparensükön látható
magyar fordításuk sem volt tökéletes,
így többen megmosolyogták őket. Kicsit furcsa volt, hogy olyan tiltakozó
is volt közöttük, akinek a lábán bőrcipő volt, miközben az állatok leölése
mellett emelte fel a szavát. Szerencsére nem okoztak különösebb problémát, bár sokan kíváncsian olvasták
felirataikat.
A lakiteleki delegáció tizenkét fővel (Zobokiné Kiss Anita, dr Pethő
Anada Zsuzsa, Kis Nándorné, Szél
Zoltán, Tóth Ferenc, Tornyi Gyula,
Tornyi Gyuláné, Tóth Sándor, Szabó
Ferenc, Matúz László, Csikós Mihály,
Szentirmay Tamás) vágott neki az útnak. Viszonylag korán, hét órakor indultunk, hogy még a sötétedés beállta
előtt ki tudjuk pakolni a helyszínen
a disznóvágáshoz szükséges felszereléseket. Az már megszokott dolog,
hogy az ukrán határnál nem kevés
időt kell eltölteni, mire át lehet érni.
Ezúttal közel két órát várakoztunk.
Az úton szinte végig esett az eső, ami
azt sejtette, hogy Mezőgecsén is hasonló időjárás fogad majd bennünket.
Így is lett, azzal a különbséggel, hogy
a rendezvény helyén pár nappal korábban még hó is volt, amit megpróbáltak eltakarítani. Az eső azonban a

talajt teljesen feláztatta, így hatalmas
víztócsák alakultak ki. Igaz, ezeket
a szervezők megpróbálták levezetni.
Autóval nem is lehetett bemenni arra,
a helyre, ahol kipakolhattunk, így egy
kisebb utánfutóval, helyi segítséggel
húztuk be, amit itthonról vittünk. A
disznón kívül, amit helyben vásároltunk, ugyanis minden felszerelést,
tárgyat és a disznóvágáshoz szükséges eszközöket, fűszereket magunkkal vittük. Három helyen szállásoltak
el bennünket, és kitűnő fogadtatásban volt részünk. Vacsora után még
beszélgettünk a háziakkal, de aztán
nyugovóra tértünk, mert reggel korán
kellett kelni.
A csapatunkat két részre osztottuk. Az egyik része a sertés pucolásával, feldolgozásával foglalkozott,
míg a másik fele, próbálta eladni az
ételeket, italokat. A fesztiválnak az
adja a különlegességét, hogy a megvásárolt sertés árát ki kell árulni.
Persze ahhoz jó ételeket, italokat kell
kínálni. A szakácsi teendőket ezúttal
is Tornyi Gyula vállalta magára, és
elmondhatjuk, hogy remekül főzött.
A zsűri tagjai nézték a disznó pucolását, feldolgozást és a különböző
ételek ízét. Persze a fogópálinkát és
a forralt bort is megkóstolták. Ennek alapján, a nap végén a mi forralt
borunkat és toros ételünket ítélték a
legjobbnak. Ez azt is jelentette, hogy

ezúttal sem térünk haza üres kézzel
Mezőgecséről.
A nap zárásaként Mester András
polgármester zenésestre invitálta a
fesztivál részt vevőit, segítőit. Egy
nagyon szép, magánkézben lévő,
mintegy kétszáz személyes rendezvényházban találkoztunk. Az eddigi
évek során lakiteleki delegáció még
soha sem vett részt az esten, pedig
minden évben meghívtak bennünket. Mezőgecse több testvértelepülésének polgármesterei, képviselői
is ott voltak. A beszélgetések mellett
természetesen táncolni is lehetett. A
legkitartóbbak - azok nem mi voltunk
- hajnalban tértek nyugovóra.
Vasárnap reggel a községháza előtt
találkoztunk Mester Andrással, ahol
Zobokiné Kiss Anita polgármester
átadta azt az összeget, amit árultunk
előző nap. Meg kell jegyezni, hogy
nem csak a sertés árát árultuk ki,
hanem, még majd nem ugyan annyi
összeget. Ilyenre még soha sem volt
példa. A pénzen kívül a megmaradt
sültet, egy-két kiló húst, töpörtőt, kenyeret, ásványvizet is ott hagytunk.
Ezen kívül könyveket is vittünk és az
óvodásoknak, és Hupikék törpikék
bögréket. Mester András köszönetét fejezte ki az ajándékokért, és reményt fejezte ki, hogy jövőre ismét
részt veszünk a mezőgecsei böllér
fesztiválon.

Helyi Híradó
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Több mint háromszáz ember életét mentette meg

1991-től adok vért rendszeresen, a sorkatonaság alatt kezdtem
el a véradást. Annak idején ez csak
az ajándék sör és a két nap eltávozás (szabadság) miatt tettem.
Viszont azt tapasztaltam, hogy a
családi vonalon örökölt, magas
vérnyomás az ötödik, hatodik véradás után már a normál tartományba került. Ez, azóta sem változott,
a vérnyomásmérőt hozzám lehet
kalibrálni. Mellette még egy pozitív tapasztalatom lett, a véradások után a közérzetem mindig jobb
lett. Anyai nagyapám is rendszeres
véradó volt, az ő vércsoportja a ritkább vércsoportok közé tartozott,
az enyém ,,mezei” A+.
Egy egészséges felnőtt, 58 naponta adhat vért, én átlagban 80
naponta adok. Az évek alatt nem
csak a hagyományos módón adtam vért, ha nem egy speciálisabb
változatban is, plazmaferezissel. A
gépi plazmaferezis a véradásnak
egy speciális formája, amely során
önkéntes plazma adóktól (donor)
egy speciális készülékkel csak

plazmavétel történik. A levett vért
zárt, egyszer használatos rendszerben vérsejtekre és plazmára választják szét. A gyógyszergyártáshoz szükséges plazmát palackban
gyűjtik, a vérsejteket visszakapja.
Egy alkalommal maximum 750
milliliter plazmát adhat, amit kéthárom napon belül újratermel a
szervezete. Egy évben összesen 25
liter plazmát adhat. Ennek az eljárásnak előnye, hogy kevésbé terheli a szervezetet. Hátránya, hogy
ameddig egy normál véradás kb.
egy óra alatt megvan, a ferezisnél
2,5 óráig, ebből 1,5 óra ágyhoz kötéssel jár. Sok ember fenntartással
áll a véradáshoz.
A tapasztalatom és némi utánjárással összeszedett információk
alapján, 10 egészséges és véradásra alkalmas emberből 2-nél okoz
olyan fizikai hatást, ami miatt nem
tanácsos a véradás. Viszont a többiek esetében semmilyen akadálya
nem lenne.
A mai véradási rendszer többszörös biztosítással dolgozik, most

már gyakorlatilag nulla a véradás
miatti bármilyen komplikáció. Így
aki adja és kapja is biztonságban
van. Emiatt is ajánlom mindenkinek, már a 106. véradásomon
vagyok túl. Tavaly decemberében
kaptam meg a 100. véradásért a
véradó kitüntetést és oklevelet. A
véradásnál kapott csekély honorárium, 500 Ft-os étkezési utalvány,
egy fürdő belépő és nápolyi nem
motiváló sokaknak. Viszont amikor a vér kiszállításra kerül és erről a rendszer sms-t küld, egy adag
levett vér három emberen segíthet,
nagyon jó érzéssel tölt el.
De az igazi fizetség az volt, amikor az egyik kolleganőm értesült a
kitüntetésemről, könnyes szemmel
mesélte el, hogy egy műtét során
az mentette meg az életét, hogy a
rengeteg elvesztett vért tudták pótolni.
Azt a kevés és sajnos fogyatkozó véradótáborhoz tartozóknak
ez az igazi fizetség. Mert nekünk
csak egy kis kellemetlenség, de ez
valakinek az életet jelentheti.
Sz.T.
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Olvasói vélemény
Régóta szerettem volna hozzászólni ehhez a nem normális országos illetve lakiteleki mindennapokat
érintő, közhangulatot befolyásoló
politikai helyzethez.
A 60-as évek végén, 70-es évek
elején, pontosan nem emlékszem,
indultunk fociedzésre az öcsémmel,
mikor jött velünk szembe, egy fiatalember, aki kerékpárját tolta, rajta egy bőrönd. Azt kérdezte tőlünk,
tudjuk-e merre találja a Harczos
iskolát? Ő volt Lezsák Sándor. Természetesen tudtunk rajta segíteni,
hisz nem messze volt a víztoronytól
az iskola. Nem gondoltam akkor,
hogy a rendszerváltók egyikével,
a „demokráciával” futunk össze. A
mai eszemmel talán más irányba
küldjük. Csak ő rá nem lehet fogni
a mai helyzetet, de sokszor elhangzott már az a mondás, hogy „én nem
ilyen lovat akartam”.
Szerény körülmények között
éltünk, de ezzel sokan voltak így,
mégis azt mondom, nem cserélném
el a mai „jólétre”. Abban az időben
nagyobb volt a nyugalom, a békesség. Mindenki tudott tervezni, volt

munkalehetőség, ha akart építkezhetett. Jutott idő barátságra, sportra,
kultúrára, kinek mire volt igénye,
kedve. A rendszerváltó népszavazáskor én is a változásra szavaztam, de messze nem azt a világot
kaptuk, amit nagyon sokan vártunk.
Ki gondolt akkor arra, hogy gyárak,
üzemek, gazdaságok szűnnek meg,
emberek ezrei lesznek munkanélküliek. Sokan sokszor leírták már
ezeket a gondolatokat, de azokat, illetve ezeket az érveket csak az tudja
összehasonlítani, aki ezt átélte.
Nagyon fel tud dühíteni, amikor
egyoldalúan állítanak be dolgokat, például a havonta megjelenő
Lakiteleki Újságban. Ebben a lapban nagyon sokszor lehetett olvasni
a mocskos kommunistákról, Horn
Gyula gaztetteiről, Gyurcsány Ferenc hazugságairól, de soha egy
mondat, egy békítő szándékú közeledés, a másik fél felé nem történt.
Kérdezem a mai Orbáni vezetésről
mi a véleménye az újság szerkesztőjének, akivel együtt jártam általános
iskolába. Mindenki szeme láttára
történő lopásokról, a családi, baráti

közösségek előnyhöz juttatásáról.
Ezekkel kapcsolatban kritikai észrevételt nem olvastam sehol. Vagy ezt
most szabad? Ehhez ugye még jön
az egyház és Isten segítsége. Ahogy
hallom illetve olvasom, a lakiteleki
helyzet nem jobb az országosnál.
Itt nem a másik oldal gyengesége,
hanem a volt vezetés veresége nem
hagyja nyugodni az indulatokat.
Ha már a régieknek nincs türelmük, de biztos vannak szüleik, testvéreik, barátaik, akik szólhatnának,
hogy nyugi, majd legközelebb. Sportolói múltamból véve a példát, mi is
átéltünk fájó, nem várt vereségeket,
de nem volt más választás, mint kezet nyújtani, és bízni a visszavágás
reményében. Bár lehet, hogy addigra
az egyik csapat megszűnik. A régebbi
időben még voltak kettős rangadók a
Népstadionban, de a négy tábor drukkerei meg voltak egymással békében.
Talán lehet tőlük tanulni.
Erről, mint Lakiteleken született,
és sokat itt levőként ez a véleményem. Köszönöm, hogy lehetőséget
kaptam írásom megjelentetéséhez.
Kakó Miklós

Szabadtéri fitness park
Az önkormányzat 2016-os tervei között szerepel egy szabadtéri fittness park megvalósítása. Az
előzetes egyeztetések az eszközök
beszerzésére, illetve a kivitelezésre vonatkozóan már az előző évben
megtörténtek.
Kiemelt feladatunknak tartjuk
a fiatalok mozgási lehetőségeinek gyarapítását, ebben az évben
a műfüves futballpálya, műfüves
teniszpálya is el fog készülni. A
sportolni vágyóknak lehetőségük
adódik, hogy válasszanak a szabadtéri mozgási formák közül.
A fitness park eszközei: emelkedő létra, multifunkciós tréner, hasizom fejlesztő pad, hát- és hasizom

A kép illusztráció
pad, párhuzamos korlát, alacsony vány, t-állvány, alacsony húzódzfekvőtámasz állvány, fekvőtámasz kodó, lépegető, ami a későbbiek
kombinált eszköz, tolódzkodó áll- folyamán akár bővíthető is.
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Így ünnepeltünk az év végén

2015 év végén rengeteg sikeres
rendezvénnyel búcsúztattuk az esztendőt.
November 11-én a Calypso cirkusz látogatott el hozzánk.
November 28-án került megrendezésre a Hét Boldog Asszony
jótékonysági bál
November 29-én kezdetét vette
az I. adventi rendezvény sorozat
melyben aktívan részt vettek a civil szervezetek és az önkéntesek.
Minden alkalommal kézműves
foglalkozásokkal kezdődtek az eseményeink. Ekkor készült el a művelődési ház kertjében az adventi
koszorú és a betlehemi udvar. Nagyon sokan jöttek és segítettek. A
rendezvények előtti egyeztetéseken
megkérdeztem mindenkit akarja-e,
hogy a neve fel legyen tüntetve és a
válasz nem volt. Abszolút mindenki önkéntesen szeretetből, jó szándékból vállalta a segítséget és ezért
nagyon hálás vagyok a közel 40 fős
csapatnak. Azért mégis igyekeztem
a neveket (remélem nem hagytam
ki senkit) legalább egy helyen a
művelődési ház facebook oldalán
feltüntetni és köszönetet mondani.
December 3-án ingyenes ruhaosztást rendeztünk a Védőháló Karitatív Egyesület segítségével.
December 5-én sok gyermek
örömére megrendeztük a Mikulás
ünnepséget melyben felléptek a Mia
Manó Színház színészei, ezt követően érkezett a Mikulás és minden
gyermek kapott ajándékcsomagot.
Ez után pedig levetítettük a Mikulás mentő akció című gyermek filmet. Ezzel elindítva a mozi hosszú
távú folytatását.
December 6-án következett a
II. adventi ünnepségünk melyen
14 órától kézműves foglalkozások
(karácsonyi díszek készítése) volt a
program 17 óráig majd következett
az ünnepség. A hideg ellenére ismét
sokan, sőt még többen jöttek el és

egyaránt tetszett minden jelenlévőnek az új rendezvény sorozat elindítása.
December 12-én volt a Jótékonysági Örömkoncert.
December 13-án vasárnap a
III. adventi ünnepségen pedig felállítottuk (főként a Laki-Gazda
Kft szakemberei) az aulában a 6
méter magas csodálatos fenyőfát,
amit sok-sok dísszel (a Kézimunka
Szakkőr és a Gondozási Központ
látva a fa méretét nagy mennyiségű gyönyörű díszeket készítettek)
díszítettünk fel a civil szervezetek
és önkéntesek segítségével. Közben tartott az ünnepi program és a
mézeskalácssütés valamint a gesztenyesütés.
December 16-án került megrendezésre a zeneiskola év végi koncertje és a Citera és néptánc gála
műsor.
December 19-én 16 órától kezdődött a falukarácsonyi ünnepségünk. Hatalmas érdeklődés előzte
meg és igazán színvonalas műsorokkal készültünk. Az önkormányzat tagjai is közös énekléssel léptek
fel, amellyel boldog karácsonyi ünnepeket kívántak minden lakiteleki
lakosnak. Ezt követte a falu tortája,

amit a Laki-Konyha Kft. készített,
az alapanyagot pedig a Jutka ABC
biztosította.
December 20-án a IV. adventi
ünnepségünk következett, amelyen
már hatalmas tömeg volt jelen. Az
adventi programokban az óvoda
az iskola mindig más-más műsorral készült. A program sorozatot
pedig a Muraközi János Honvéd
Hagyományőrző és Lövész Egylet
(Heinrich Gábor) Betlehem műsora
zárta. Minden alkalommal forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel
ajándékoztuk meg a jelenlévőket. A
gyermekeknek Csikós Mihály külön adventi ajándék akciót hirdetett meg, amely szintén nagy sikert
aratott. A szeretet valóban megható
volt minden rendezvényünkön.
December 27-én vasárnap ismét
mozi filmvetítés volt a művelődési házban. Kökény Imre, akit talán
nem kell bemutatni, elmondta közel 12 éve nem volt mozi a művelődési házban. A rendezvényeinket
hangosította, ami nem volt könnyű
feladat. Még egyszer köszönöm
mindenki segítségét és remélem
idén is még magasabb színvonalon
folytatjuk rendezvényeinket.
Galgóczy Zsolt programszervező
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Programtervezet 2016-ban
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Közösségi
Színtér és más helyszínek programjai 2016ban. Összeállította: Galgóczy Zsolt rendezvényszervező.
Január
09. Tűzoltó zenekar Új évi koncertje a művelődési házban
22. A Magyar Kultúra Napja (Lakiteleki
Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szerv.)
22. ,,Értékmentő Emlékezet” kiállítás a művelődési házban, Lakitelek helyi értékeiből,
a könyv bemutatója (szerv.: a helyi Értéktár
Bizottság és a Faluszépítő Egyesület.
30. Mozi (művelődési házban)
Február
06. Sport bál a művelődési házban (szerv.:
Lakiteleki Torna Egylet)
20. Mozi (művelődési házban)
26-27 Vass Albert felolvasóest Tőserdei Pálinkaház (szerv.: Faluszépítő Egyesület)
27. Télbúcsúztató Tavaszköszöntő családi
rendezvény (szerv. önkormányzat)
Március
04. Falugyűlés a művelődési házban (szerv.
önkormányzat)
05. Nőnapi bál a művelődési házban a (szerv.
Lakiteleki Nők klubja)
15. Községi megemlékezés a Templom parkban (szerv. Eötvös Loránd Általános Iskola,
Szivárvány Óvoda és az önkormányzat)
15. KASTÁR: Alkotó Díjas festőművész
Jancsovicsné Bakosi Mária Festmény kiállítása a művelődési házban (szerv. önkormányzat)
19. „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nóta
délután és est a művelődési házban (szerv.
önkormányzat)
22. A Víz Világnapja helyszín: Tőserdő / művelődési ház (szervező: önkormányzat)
26. Mozi (művelődési házban)
27. III. Lakiteleki Húsvéti Sokadalom (szerv.
Muraközy János Honvéd Hagyományőrző
és Lövész Egylet és a Magyar Vándorló Hagyományőrző Egyesület)
Április
02. Tavaszköszöntő Bál a művelődési házban (szerv. Lakiteleki Óvodáért Alapítvány)
09. Jótékonysági bál az idősek javára a művelődési házban (szerv. Gondozási Központ)
11. A Költészet Napja a művelődési házban
(szerv. önkormányzat.)
15. Megyei Nyugdíjas Találkozó a művelődési házban (szerv. Tisza Nyugdíjas Klub)
16. Holokauszt Emléknap a Templom Parkban (szerv. önkormányzat)
16. III. Csintekerintő Népi Játék és Gyermektánc Találkozó a művelődési házban
(szerv. óvoda)
16. Mozi (művelődési házban)

16. Jótékonysági bál a nyárlőrinci Imaház
építéséhez (szerv. Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség
17. Fekete Olivér javára jótékonysági est
(szerv. önkormányzat)
23. Tavaszköszöntő Táncgála (szerv. önkormányzat)
25-30-ig Képzőművészeti Alkotótábor
(szerv. önkormányzat)
30. Showder Klub a művelődési házban
(szerv. önkormányzat)
30. Kalócz-Ker Kupa Horgászverseny (szerv.
Szikra Horgász egyesület)
Május
1. Majális a sportpályán (szerv. önkormányzat)
08. Időközi Választás
11. Zenei évzáró koncert a művelődési házban (szerv. általános iskola)
14. Nők Egyesülete Találkozója (szerv.
Lakiteleki Nők klubja)
21. Mozi (művelődési házban)
22. XVII. Citera és néptánc évzáró koncert
a művelődési házban (szerv. Vadas László,
Sallainé Győri Csilla és Sallai András)
28. Gyermeknap Tőserdőben (szerv. önkormányzat)
29. Hősök Napja Templom parkban (szerv.
Faluszépítő Egyesület)
Június
02-04 XIII. Tisza menti Gyermek Színjátszó
Találkozó a művelődési házban (szerv. (iskola szervezi)
04. Trianon Emléknap, Templom parkban
(szerv. Faluszépítő Egyesület)
18. Jótékonysági Bál a művelődési házban
(Mozgáskorlátozottak Egyesülete)
25. Kalócz-Ker Kupa horgászverseny (szerv.
Szikra Horgász egyesület)
25. Mozogj Velünk! Tőserdei Bringatúra
és Egészségnap (Kecskemét-Tőserdő és
Tiszakécske-Lakitelek-Tőserdő (szerv. önkormányzat, Tőserdőért Alapítvány, Jótifuti
Egyesület)
25. Múzeumok Éjszakája a Pulai Gyűjteményben (szerv. Faluszépítő Egyesület)
26. Kölyökzsongás a Tőserdőben (szerv.
Balla István.)
Július
15-16. XXI. Tőserdő Szépe Fesztivál (szerv.
Tőserdőért Alapítvány)
22. Nándorfehérvári Diadal Emléknapja
Tőserdőben (szerv. önkormányzat)
31. Lakiteleki Önkéntes Segítők napja a művelődési házban (szerv: LÖSE)
Augusztus
06. Kalócz-Ker Kupa horgászverseny (szerv.
Szikra Horgász egyesület)
19-27. Hírős Hét Fesztiválra kitelepülés
(szerv. önkormányzat)

13. Sportoljunk Együtt az Épekkel
Tőserdőben (szerv. Mozgáskorlátozottak
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete)
20. Államalapítás Ünnepe Tőserdőben
(szerv. önkormányzat)
Szeptember
10. Idősek napja (szerv. Gondozási Központ)
11. World Trade Center Megemlékezés a
művelődési ház előtti parkolóban (szerv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
17. Kulturális Örökség Napja, helyszín: Pulai
Gyűjtemény (szerv. Faluszépítő Egyesület)
24. Falu nap és Szent Mihály napi ünnepség
a művelődési ház előtt (szerv. önkormányzat)
Október
Október 01. Őszköszöntő Szüreti Nap
Lakitelek-Népfőiskola szerv.: Szivárvány
Óvoda
Október 22. Okt. 23. Nemzeti Ünnep a
Templom parkban szerv.: Iskola
November
05. Jótékonysági bál a művelődési házban
(szerv. önkormányzat)
06. X. Ho-Ho Páros Pergető kupa, (szerv.
Ho-Ho Centrum)
13. X. Tőserdei Pergető Kupa, (szerv. Balla
István)
19. Erzsébet-Katalin bál (szerv. általános iskola)
27. Adventi első gyertyagyújtás a művelődési ház parkban (szerv. önkormányzat)
December
04. Adventi második gyertyagyújtás a művelődési ház parkban (szerv. önkormányzat)
06. Mikulás napi rendezvény a művelődési
házban (szerv. önkormányzat)
10. VIII. Adventi Udvar az iskolában (szerv.
általános iskola)
10. Nők klubja Évzáró a művelődési házban
(szerv. Nők klubja)
10. Örömkoncert a művelődési házban
(szerv.:Belicza András)
11. Advent harmadik gyertyagyújtás a művelődési ház parkban (szerv. önkormányzat)
14. Zeneiskolai karácsonyi koncert a művelődési házban, (szerv. általános iskola)
14. Néptánc és citera évzáró karácsonyi műsor a művelődési házban (szerv. Vadas László, Sallai házaspár)
17. Falukarácsony a művelődési házban
(szerv. önkormányzat)
18. Adventi negyedik gyertyagyújtás a művelődési ház parkban (szerv. önkormányzat)
31. LÖSE Bál a művelődési házban
A programban lehetnek változások. A dr.
Kiss Ágoston emlékszoba egész évben látogatható. Állandó kiállítások a Mákvirág
Galériában.
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Műfüves labdarúgó és teniszpálya épül
Hamarosan új létesítménnyel bővül a labdarúgópálya. A Lakiteleki
Torna Egylet pályázott és nyert, egy
kézilabda nagyságú műfüves pályára.
Az egyesület az elmúlt évben nyújtotta be pályázatát, az MLSZ-hez, egy
20X40 méteres pályára. Szerencsére
kedvező fogadtatásra talált, és TAOs pénzből meg lehet valósítani. Az
egyesületnek közel harmincmillió
forintot kellett összegyűjteni, amiben
nagy segítséget nyújtott Zobokiné
Kiss Anita polgármester. Nélküle nem
biztos, hogy ilyen gyorsan össze lehetett volna gyűjteni a pénzt. Szerencsére az önkormányzat az önrészben
segített, így most már minden akadály
elhárult, hogy megvalósuljon a kézilabda nagyságú műfüves pálya.
A megvalósításnál olyan probléma
merült fel, hogy hol legyen. Először a
teniszpálya mögötti részt néztük ki, de
az a hely kicsinek bizonyult. Nem volt
más választás, mint „feláldozni” a teniszpályát. A beruházás kivitelezésére
három cégtől kértünk árajánlatot. Az
egyikkel sikerült is megegyezni. A pálya kitűzésénél újabb probléma merült

fel. Az elképzeléseink között ugyanis
az szerepelt, hogy az edzőpálya folytatásaként párhuzamosan a nagy pályával valósul meg a műfüves pálya,
annak a végében pedig a teniszpálya.
Az ugyanis fel sem merült bennünk,
hogy ha a teniszpálya helyére kerül a
műfüves pálya, ne adjunk lehetőséget
a teniszezőknek egy új játéktérre. A
szakemberek szerint egy új salakos
teniszpálya költségei sokkal magasabbak, mint a műfüves pályának.
Éppen ezért tárgyalásokat folytattunk
a kézilabda pálya kivitelezőivel, egy
műfüves teniszpálya megvalósítására.
Szerencsére jól fogadták a kérésünket, így két műfüves játéktérrel lesz
gazdagabb az egyesület. A teniszpálya egyébként a kézilabda pálya vasút
felőli oldalán lesz, közvetlen mellette.
Ezt tűnt ugyanis a leggazdaságosabb
terület kihasználásnak.
Néhány napon belül elbontjuk a
teniszpálya kerítését, hogy markológéppel a tükröt ki lehessen szedni.
Utána pedig kezdődhet, Lakitelek történetében az első műfüves pálya megvalósítása. A kivitelező szerint egy

hónap alatt végeznek a beruházással,
ez pedig azt jelentheti, hogy március
végére, április elejére, ha az időjárás
is megengedi, akkor elkészül mind a
két pálya. A kisméretű labdarúgópályát palánk és labdafogó háló veszi
majd körül, míg a teniszpályát sűrűbb
szövésű labdafogó háló. Természetesen világítás is lesz a pályán, így gyakorlatilag sötétedés után is lehet majd
használni. Elképzeléseink szerint, a
labdarúgók és teniszezők is ki fogják
majd használni a lehetőséget. Idegeneknek azonban fizetni kell majd a
használatért. Bár a pályákat eső után
közvetlenül is lehet majd használni,
azért vigyázni kell rá. Meg fogjuk
határozni, hogy milyen feltételekkel
lehet majd használni. Azt szeretnénk
ugyanis, hogy hosszú élettartalmú
legyen. Ahhoz viszont, bizonyos időközönként a szükséges karbantartásokat el kell végezni. Reméljük, hogy az
egyesület tagjain és a sportot kedvelőkön kívül is mindenki örül annak,
hogy új pályákkal lesz gazdagabb településünk.
Szentirmay Tamás elnök

Zenével támogatták a sportot

Az elmúlt évhez hasonlóan idén
is megrendezte a Lakiteleki Torna
Egylet a hagyományos sport bálját. A
népfőiskola felújítása miatt a művelődési házban rendezték meg a táncos
rendezvényt.
Az érkező vendégeket, aperitif italként, két fajta pálinka várta a bejárati

ajtóban. Amikor már mindenki megérkezett, akkor Gangl János vezetőségi
tag nyitotta meg a rendezvényt. Köszönetét fejezte ki, mindazoknak, akik
támogatják, támogatták az egyesületet.
A sültes tál vacsorát a Laki-Konyha
Kft. munkatársai készítették. A finom
falatokból jutott mindenkinek bőven.

A zene hatására, amit Belicza
András és barátai szolgáltattak, szinte
mindenki táncra perdült. Éjfél után a
szerencsések nyertek a tombolán. A
hajnalig tartó mulatságban mindenki
jól érezte magát. Aki jelen volt, az
valamilyen formában, az egyesületet
támogatta.
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Kiskertem

Nézem a kertem, érzi a lelkem
Oly csoda minden, szép dala vár
Szárnyal a szívem, kergeti éppen
Azt, amit érez, s elveszi már.

Elmegy a zápor, csillog a távol
Illata most is arcomon él
Napsugarának lányai fáznak
Mégis eladják szép melegét.

Nézem a fákat, fújja az ágat
Kedves a szél is, szép szava száll
Árnyai közt él angyali tündér
Szép haja fátyol, reszket a táj.

Álmodok éppen, szállok a szélben
Kedves a kertem, élete szép
Alszom a réten, boldog a létem
S lelkem a tájban csend fele lép.

Kertem az élet, vágyom a szépet
Áldozom érted, kerti virág
Versemet kéred, öntözi léted
Hallja a hó is tiszta imánk.

Éj szele ébreszt, elhagy az élet
Gyengül az égen nap sugara
Éjben a csend ül, húrja se rezdül
Halkul az égen fecske dala.

Kis cinegének szárnyal az ének
Megpihen ő is, védi az ág
Bársony a dallam, tiszta a zajban
S szívemen ekkor lobban a láng.

Nézek az égre, fel, feketére
Ottan a csillag fénye ragyog
Álom az élet, álmodom érted
Kedves a kertem, s érte vagyok.

Csendes az élet, nap tüze éltet
Álmaim által él a világ
Kedves a felhő, zápora eljő
Frissül a réten már a virág.
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Bódi Ildikó és Tóth Csaba, Hajagos Krisztina és Dósa
József.
Akik megszülettek: Dudás Petra Nikoletta (anyja neve: Tápai Nikoletta Katalin), Rádi Mián (Nagy Nikoletta), Sáfár Nelli Mariann (Szabó Mariann), Hencz
Lili (Szuromi Andrea), Kecskés Zétény (Kotvics Krisztina Andrea), Lengyel Ábel
Boldizsár (Jelen Ágnes), Hegedűs Gergő (Nagy Margit), Kovács Hanna (Péntek
Laura), Hajagos Elizabet Linett (Deák Anita), Török Emese (Czinege Orsolya),
Csinger Noel (Négyesi Brigitta), Pacsika Barnabás (Gruber Mónika), Balázs Zoé
és Balázs Botond (Balázs Eszter).
Akik elhunytak: Varga Lászlóné Mester Irén (1956), Zellei Jánosné Tubak Gizella (1933), Kaszáné Ádám Erzsébet (1950), Nyerlucz Jánosné Lingurár Erzsébet (1931), Szomjú József (1946), Gulyás Jánosné Elek Julianna (1912), Csikós
Zsolt (1967), Szabó József (1945), Vasadi-Balázs Lajosné Laczkó Etelka (1933).
Almási Sándorné Zsikla Erzsébet (1915).

Köszönet

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik szerettünk

Almási Sándorné Zsikla Erzsébet

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a polgárőrségnek.
A gyászoló család

Ingyenes apróhirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Fontosabb telefonszámok
Polgármesteri hivatal: 76/449-011
Művelődési ház: 76/449-034
Könyvtár: 76/448-957
Takarékszövetkezet: 76/449-135
Posta: 766548-063
Általános iskola: 76/449-077
Óvoda: 06-70/934-4404 Kiss J.u.
06-70/934-4405 Széchenyi Krt.
Bölcsőde: 06-70/450-8375
Gondozási központ: 76/449-071
Orvosi ügyelet: 76/441-435
Ügyeletes orvos: 06-20/9157-063
I.sz. orvosi rendelő: 449-152
II.sz. orvosi rendelő: 657-140
Gyermekorvos: 06-70/635-4990
Fogorvos: 449-279
Védőnők: 449-039
Családsegítő szolgálat: 70/449-011
Gyógyszertár: 449-075
Laboratórium: 06-20/519-5789
06-20/934-0211
Állatorvos: 06-20/361-9330
Rendőrség: 70/441-155
Heinrich Gábor KMB-s 06-20/539-5899
Felföldi Zoltán polgárőr elnök:
06-70/6210-063
Szabó Ferenc tűzoltó parancsnok:
06-70/682-6677
Tóth Ferenc közterület felügyelő:
06-70/931-7828
Laki Gazda Kft: 76/449-987
Laki Konyha Kft: 76/449-001
Tőserdő Turisztikai Kft:
06-706337-6656
Katolikus egyház: 76/449-074
Református egyház: 76/449-169
Bácsvíz Zrt: 76/441-382
Démász Zrt: 06-40/822-282
Gázszolgáltató: 06-40/824-825
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