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Időközi ingyenes kiadvány

Szökőkút a Holt-Tiszán

Új látványossággal gazdagodott Tőserdő, pontosabban a Holt-Tisza. Egy
úszószökőkút fejti ki jótékony hatását a vízben. Folytatás a 3. oldalon.

Önkormányzati képviselő és
polgármester választás
2016. május 8. vasárnap
Hogyan lehet szavazni?
Személyesen (fekvő betegség esetén
mozgó urna igénylésével) a kijelölt
szavazóhelyiségekben megjelenve, a
személyazonosságot igazoló igazolványt, vagy útlevelet, esetleg vezetői
engedélyt bemutatva. Érvényes okmány nélkül a választójog nem gyakorolható.
Hogyan kell szavazni?
Polgármester személyére 1 főt kell jelölni
Képviselők száma 6 fő lehet
Egyértelműen kell a választott személy
nevéhez tartozó körbe vagy négyzetbe
X vagy + jelet írni.
Mikor érvénytelen a szavazat?
Ha egynél több polgármestert és 6 főnél

több képviselőt jelöl. Kevesebbet lehet.
Összefirkált, megjegyzéssel ellátott
szavazólap szintén érvénytelen.
Meddig igényelhető mozgóurna?
Mozgóurna igényt a szavazást megelőző második nap 16 óráig kell bejelenteni
a választási irodában, illetve a szavazás
napján 15 óráig az illetékes szavazókör
szavazatszámláló bizottságától.
Mi van, ha valaki téveszt?
Ebben az esetben a számláló bizottságnak odaviszi az elrontott lapot és kér
egy újat.
Kérjük, hogy minden szavazásra
jogosult éljen választási jogával és
döntsön megfontoltan, felelősségteljesen!

Hazug valóság
Ez volt a címe egy tavaly megjelent
írásnak, amelyet egy migránsokról készült fotó ihletett. A kép: anya fekszik
a sínek között, karjában apró gyermeke, egy férfi kettejüket átölelve,
felettük szigorú tekintetű rendőrök
- mi történik itt? Ránézésre mindenki
a rendőröket ítélné el és csak a véletlenen múlt, hogy egy másik kamera
mozgóképéből kiderült: a bántalmazó az, aki védekezni látszik. A fényképezőgéppel a valóságot örökítjük
meg, de valóban mindig a valóságot?
Nem a fénykép hazudik, hanem mögötte az ember, aki visszaél a valóság
egy darabjával, hogy a teljes igazságnak hitesse el. Fontos tanulság ez
mindannyiunknak: tisztesség, emberség, jóakarat nélkül a valóság is hazugságra fordítható –írta a szerző.
Folytatás a 3. oldalon.
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Időközi választás a polgármester szemével
Hogyan telnek a napjai, megállt a
munka az önkormányzatnál az időközi választás miatt?
- Mondhatom, hogy a napjaim nagyon sűrűek, természetesen a munka
nem állt meg, csúcsszezon van a pályázatok háza táján. Kollégáimmal
több pályázat beadását készítjük elő.
A TOP pályázatot, mely a LakitelekKerekdomb kerékpárút megépítését
szolgálja, már beadtuk, 250 millió Ft
értékkel. Jelenleg a Könyvtár épületének felújítására, beadandó pályázaton
dolgozunk. Mindezek mellett, folyamatban van az óvodában a gazdasági
bejáró megépítése, a földutak járhatóvá
tétele, előkészítés alatt az Esze Tamás
és Kodály Zoltán utcák szilárd burkolattal való ellátásának engedélyeztetése és még sorolhatnám.
Hogyan érintette, hogy újra önkormányzati választáson kell megmérettetnie magát?
- Egyáltalán nem akartam ezt! Nem
magam miatt, mert eddig is megálltam
a helyem a saját szakterületemen, ezután is megfogom, legyen bármilyen
eredménye a választásnak. A település
miatt viszont nagyon sajnálom! Elsősorban azért, mert felesleges pénzki-

dobásnak tartom, másodsorban azért,
mert az önkormányzati munkának nem
egyéni érdekeket kell képviselnie, hanem közösségi érdekeket. Már olvashattuk mindannyian, hogy az ellenfél
közel azonos célokat tűzött ki, mint
amelyeket mi is tervezünk megvalósítani. Csak nekik, hiányzott a polgármesteri szék. Feloszlatni egy testületet
hatalomvágyból, nem szolgálja a közösség érdekét.
Véleménye szerint az ellenfélnek,
csak a polgármesteri szék hiányzott?
- Ezt ítélje meg mindenki saját
maga.
Van-e olyan támogatottsága, aki
segít a pályázatok megnyerésében?
- Igen van. Sajnos nem az országgyűlési képviselőnk, ezt sajnálom.
Meg sem próbált velem együtt dolgozni, már az első találkozásunkkor
értésemre adta, hogy a többséget képviselő alpolgármesteren keresztül fog
majd segíteni. Bízom benne, hogy az
időközi választás eredményét már el
fogja fogadni, és a megválasztott polgármesterrel, akar majd együtt dolgozni Lakitelekért.
Mi a véleménye arról, ahogyan a

személyét próbálják lejáratni?
- Nem lep meg. Akik ismernek, tudják, hogy ezek csak rágalmak.
Milyenek az esélyei, ki nyeri a választást?
- Nem vagyok jós sajnos, de amibe
én eddig az életem során belekezdtem,
azt végig is csináltam. Soha semmit
nem adtam fel. Vannak terveink, kiváló
szakember képviselő-jelöltek segítik a
munkámat. Velük ezek a tervek, közös
tervvé váltak. Együtt, meg fogjuk valósítani.
Akárhogyan is alakul, mi elfogadjuk az eredményt!
Ön ellen elhangozott, hogy kevés
volt az eddig teljesítése polgármesterként, mi erről a véleménye?
- Erre, egy idézettel kezdeném a
válaszom, nagyon régen olvastam valahol: „Ha biciklivel indulsz valahová,
nem nyomhatod le mindkét pedált egyszerre, mert felborulsz. Haladni csak
úgy lehet, ha az egyik pedált nyomod,
a másikat elengeded. Nyomás és elengedés együtt: ez a haladás titka.” Az
eddigi munkám ez év második felében,
illetve a következő években fog beérni,
eredményt mutatni. Szeretném végigvinni azt, amit elkezdtem.

Olvasói kérdések
A május 8-i időközi önkormányzati
választással kapcsolatban több kérdés is
érkezett hozzánk olvasóinktól. Ezekre
most az újság hasábjain válaszolunk.
Csikós Mihály köztisztviselőként
dolgozik a polgármesteri hivatalban.
Ilyen minősítésében lehet-e önkormányzati képviselő?
Valóban köztisztviselőként dolgozik, és ezt a tevékenységét mind addig
végezheti is, amíg meg nem választják
önkormányzati képviselőnek. Amen�nyiben ott lesz a legtöbb szavazatot kapott hat képviselők között, akkor le kell
mondania köztisztviselői tisztségéről.
Erre harminc nap áll rendelkezésére.
Megválasztása esetén a rendelkezésére
álló határidőn belül le fog mondani a
köztisztviselői jogviszonyáról.
Indulhat-e Szentirmay Tamás
képviselőjelöltként, hiszen korábban
megszűnt a képviselői mandátuma.

Újságírói tevékenysége miatt kellett
lemondania a mandátumáról?
Szentirmay Tamásnak nem azért
szűnt meg a képviselői mandátuma,
mert újságíró volt, hanem azért, mert a
két szomszéd községben Tiszaalpáron
és Nyárlőrincen is szerkesztett egy havi
újságot. Korábban nem volt ilyen törvény, hogy szerkesztő újságíró nem lehet önkormányzati képviselő, ezt 2014
októberében hozták. Azóta Tiszaalpáron
lejárt a szerződése, a nyárlőrinci újság
szerkesztéséről pedig lemondott. Így
nincs semmi akadálya annak, hogy ismét önkormányzati képviselő legyen,
ha megválasztják.
Igaz-e az, ha Zobokiné Kiss Anitát
választják meg ismét polgármesternek, akkor csökkenteni fogja a nyugdíjakat és megszünteti a tanyagondnoki szolgálatot?
Már a kérdés feltevése is hihetetlen,

pedig tudjuk, hogy vannak olyanok,
akik ezt terjesztik a faluban. Egy polgármesternek nincs arra semmilyen lehetősége, hogy a nyugdíjakat csökkentse. Ettől tehát nem kell félnie senkinek
sem. Az sem igaz, hogy a tanyagondnoki szolgálatot meg akarja szüntetni. Ez
a szolgálat jelenleg nagyon jól működik. A külterületen élők örülnek annak,
hogy nap, mint nap találkoznak a tanyagondnokokkal. Aki tehát azt terjeszti,
hogy Zobokiné Kiss Anita csökkenteni
akarja a nyugdíjakat, a tanyagondnoki
szolgálatot pedig meg akarja szüntetni,
az hazudik. Természetesen polgármester asszonynak nem áll szándékában
ilyen döntéseket hozni.
Kérünk mindenkit, hogy ne higgyenek el mindent, amit néhányan terjesztenek! Ezzel csak befolyásolni akarják,
a választók döntését az időközi választásnál.

Helyi Híradó
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Szökőkút a Holt-Tiszán
Folytatás az első oldalról.
Az új létesítményt Zobokiné Kiss
Anita polgármester avatta fel. Amint
azt elmondta ez a beruházás ebben
az évben próbaüzemként működik.
Amennyiben a Tőserdőbe látogatók
elégedettek lesznek vele, akkor az
elkövetkezendő időben is ott marad
a Holt-Tisza közepén, szezonálisan.
A szökőkút délelőtt tíz órától indul
be és este kilenc óráig működik úgy,
hogy negyed óráig üzemel, utána negyed óra szünet következik. Május

elsejétől este tíz óráig láthatják majd
az érdeklődők. A mű Gadányi Viktor
munkája. A kecskeméti szakember
Amerika, Európa és Magyarország
több városában is telepített már úszószökőkutat. Az üzembe helyezés óta
számos érdeklődő volt kíváncsi arra,
hogyan működik. Sokan fotókat is készítettek róla. A szakemberek szerint
nincs káros hatással a vízre, sőt kifejezetten jó, mert frissíti a víz oxigén
ellátását, ami nagy nyári meleg napokon kifejezetten előnyös.

Gondolatok egy ellentétről
Vélemény
Bizonyára mostanra mindenki így,
vagy úgy, de megtapasztalhatta, milyen érzés egy végletekig megosztott,
ellenséges faluban élni. Tipikusan az
a helyzet, ami senkinek sem jó, hiszen
vélhetően a többség szeretne egy nyugodt, békés, élhető Lakiteleket. De
mégis mi vezethetett oda, hogy ez a
helyzet kialakult?
Valójában két tábor különült el az
utóbbi időben, melyek között méteres szakadék húzódik. Ennek egyik
fő oka minden bizonnyal személyes
jellegű lehet, a másik pedig az értékrendekben való eltérés. Az előbbit
nehéz megfogni, hiszen személyek
között mindig is voltak, és lesznek is
ellentétek, azonban ezeket nem elfogadni kell, hanem tenni ellene. Sokkal
többre lehet jutni, ha az ellenségeskedés helyett a probléma gyökereit vizsgálná meg mindenki saját maga, és
megkeresné a megoldást, hiszen nincs
olyan gond, amit ne lehetne megoldani. A másik ok, ami miatt a jelenlegi
helyzet kialakulhatott az elvekben
keresendő. Az „egyik tábor” (bár ne
kellene ezt leírni) a hagyományokat,
régi értékeket tűzte zászlajára, ameddig a „másik oldal” a haladó szellem
értelmében a modernebb, szabadabb
értékeket képviselné. Mindezekkel
nem is lenne baj, hiszen véleményem
szerint egy jól működő faluban mindkettőnek óriási szerepe van, akkor

tudna kivirágozni lakóhelyünk, ha
e kettőt sikerülne kompromisszumokkal egyesíteni, és létrehozni egy
egységes, erős közösséget. Az elmúlt
időszakban viszont leginkább ez, a
kompromisszumok hiányoztak az
első pillanattól kezdve. Lezajlottak a
választások, elindulhattunk volna egy
irányba, azonban az ellenzéki képviselők mindent megakadályoztak, ami
előrébb mozdíthatta volna a falu működését. Azt, hogy ezt mi miatt tették,
nem tisztem eldönteni, de az biztos,
hogy ebben a helyzetben senki sem
járt jól, és ezt végig érezhető volt. A
feszültség újabb feszültségeket szül,
és hiába az új választás, az ellentét
maradni fog, legfeljebb a szerepek
cserélődnek valamelyest. Persze ez
sem olyan probléma, amit ne lehetne
megoldani. Összefogással bármit lehet.
Történjen akármi is a választásokon, össze kell fogni, mindenkinek,
hiszen egy helyen élünk, és ez a jövőben sem fog változni. El kell felejteni,
ki melyik oldalon állt, és mindenkinek
részt kell vennie egy új közösség felépítésében a saját értékrendje, képességei mentén. Ha pedig ez létrejön,
akkor megkapjuk azt, amit vélhetően
mindenki szeretne. Egy jobb, élhetőbb Lakiteleket, ahol a település nem
csak házakból és épületekből, hanem
emberekből, és emberi kapcsolatokból áll.
Kovács Máté
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Hazug valóság
Folytatás az első oldalról.
Ez jutott eszembe, amikor a Helyi
Mérlegnek (Helyi Híradó után) elnevezett időközi kiadványnak (nem
felel meg a kritériumnak) szánt lapot
olvastam. Nem háborodtam fel még
csak nem is csodálkoztam, hogy az
írónak még a nagyon egyszerű „képlet” is felfoghatatlan. Az egész kiadvány hazug valóság, több szót nem is
érdemel.
Viszont nem véletlen, hogy Müller
Péter írót is hasonló gondolatok foglalkoztatják. Azt mondja, úgy tör a
gonoszság a világba, hogy megfordítja optikánkat! A gátlástalan, törtető, hazug embereket mutatja erényesnek, tisztának, és az Igaz Ember lesz
a bűnös, az üldözött. Jó példát hoz
erre Jézust, aki „erényes, tisztességes, és jó embereknek” köszönhette
kínhalálát, s Őt, az Igaz Embert aljas
bűnözőként ölték meg.
Azt is tudtunkra adja, hogy aki ezt
az optikai törvényt nem ismeri, menthetetlenül eltéved manapság. Arra is
felhívja figyelmünket, hogy vigyázzunk azzal, aki igaznak mutatja magát, de nincs vétek tudata, és kétsége
az igaza felől, ha valaki a hibát nem
először önmagában találja meg, hanem a másik emberben.
Ezek a gondolatok most választás
idején nagyon aktuálisak. Rendelkeznünk kell bizonyos „mögé nézés” képességével. Fordított világban élünk.
Ma már az is bebizonyított tény,
hogy legalább annyira fontos az érzelmi intelligencia, mint az értelmi.
Egy jó településvezetőnek mindkettővel rendelkeznie kell!
Vagy Lakiteleknek „tábornok szigorával” bíró agresszorra van szüksége más településekkel ellentétben?
Nem hiszem!
Emberek!
Győzzön már a józan paraszti ész
és ne a házról házra járó valótlansággal győzködő kufárok! És akkor lesz
fejlődés is, és jó közérzet is.
Dékány Zoltánné
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Van még lejjebb?
Nem régen volt, sokan emlékezhetnek rá, hogy az önkormányzati
képviselő testületből néhányan „tanult
emberek” hogyan fanyalogtak, amikor
mindenféle gáncsoskodásuk ellenére
a Helyi Híradó első száma megjelent.
Senki nem vitatja, hogy lehet az elsőnél, másodiknál, és a sokadiknál is jobbat csinálni. Kell is.
Igen ám, csakhogy akkor olyanok
fogalmazták meg véleményüket, akik
most Helyi Mérleg néven egy olyan
választási kampányújság mögött lapulnak, ami finoman szólva is kritikán aluli. Nemcsak híján van minden
együttműködési szándéknak, hanem
még az eszmecserére hajlandók helyzetét is lehetetlenné teszi.
Mindössze egy „cikkíró”- inkább
levélíró- és a szerkesztő vállalja a nevét. Miközben az újság igen sajátosan
értelmezi a tényeket, valótlanságot állít
és személyeskedik. Névtelenül személyeskedni? Jóérzésű ember biztosan
nem tesz ilyet, és el sem fogad. Olyan
az egész, mintha az egyik szomszéd
– vagy a szomszédból valaki – a másiknak egy farakás vagy fészer mögül,
bujkálva kiabálna át kötekedve; miközben még a kutyája is megmutatja magát, ha ráugat valakire. Elképesztő. A
„rendszerváltó település” sötétben. Az
újság mottójából az következik, hogy
ez van a helyi mérleg egyik serpenyőjében. Jól nézünk ki.
Szellemileg már a „vezércikk”

kiüresíti a teljes kiadványt. Jellegét
tekintve az egész olyan, mint egy zavaros szereplési vággyal, tolakodó magamutogatással vegyes talpnyalogatás.
Az önkormányzati hatalomvesztéssel
járó múlt siratása. Még mindig. Természetesen névtelenül, ismeretlenül; az
olvasó számára semmitmondó monogrammal jelölve.
Az egyetlen a névvel jelzett levél,
amivel lehet, talán érdemes vitázni.
Kár, hogy nem az elejéről kezdi a történetet. Mert amikor a Lakiteleki Torna
Egylet pályázatot nyert – erről szól az
írás – éppen a szerző elvbarátai voltak
azok, akik minden a pályázat megírásán fáradozó munkájára fittyet hányva,
sokak számára felháborítóan, úton-útfélen egyetlen képviselő érdemeként
emlegették, mint sikert. Pedig akkor
még csupán az egyesület pályázata
nyert, ami ismerve az építés szükséges
anyagi fedezetét, csak gyenge kezdésnek számíthatott.
Amúgy az írásnak, környezetében
nézve, vitathatatlan túlzásai ellenére is,
vannak erényei. Nem szándéka a személyeskedés, nem vagdalkozik; jelzi,
hogy a rendelkezésére álló információk
alapján ítél. Hajlandósága is megvan;
elismerni tudniillik, hogy a siker a kezdetben hangoztatottakkal szemben nagyon nem egyszemélyes; az elismerés
több komoly, a pályázat szempontjából
létfontosságú közreműködőnek kijár.
Igaz, hogy kényszerűen sajnos

újra kampány időszakot élünk. Ettől
még persze nem gondolhatná senki,
hogy mindent szabad. A közelgő időközi választásokról már elhíresült a
település. De ha így folytatódik, még
jobban elhíresülhet az a tábor, amelynek a választások „köszönhetők”. Mert
legalábbis elgondolkodtató, hogy névtelen, gyáva résztvevőkkel, ilyen kiadvánnyal igyekeznek „megágyazni”
polgármester és képviselőjelöltjeinek,
településünknek a jövőjét.
Nem vagyok közvetlenül érintett - legfeljebb, mint választópolgár.
De nem dughatjuk homokba a fejünket. Tudom, hogy az otthon nyugalma többnyire megvéd mindenkit. De
a szégyen elől nem lehet elbújni. És
nem mentség, hogy az országos politika megosztó, békétlen, gyűlölködő.
Ezt egy ilyen méretű településen nem
kellene követni. Méltatlan, szégyellni
való. Mindannyiunk szégyene. Szomorú példája annak, hogyan viselkednek,
akik nyilvánvaló érdekből a pártpolitika, a hatalom eszközeivé válnak. Az
lenne a legszerencsésebb, ha már eddig nem tették; hogy a szavazók a most
kikényszerített választás alkalmával a
pártokat képviselőjelöltjeikkel együtt
kirekesztenék az önkormányzat életéből, település közéletéből. Szükséges
rosszként, alantas eszközeikkel együtt
maradjanak ők az „országos terepen”.
Áldás békesség!
Terjéki Ferenc

Megszépül az óvoda gazdasági bejárata
A Szivárvány Óvoda Kiss János
utcai gazdasági bejárata évek óta
megnehezítette a konyhásautó parkolását és ételbeszállítását. A padka
fel volt hízva, megállt rajta a víz, a
járda fel volt törve és parkolásnál
félig kilógott az útra az ételszállító kisteherautó. A folyamatban lévő
kivitelezési munkáknak köszönhetően új, térköves parkolóhelyet kap
az ételszállító, ahonnan majd kön�nyebb és biztosságosabb lesz az
óvoda konyhájára az ételbeszállítás. Az intézmény Széchenyi körúti

sarkától a nagykapuig szórt köves
szegélyt kap az út, amit befele egy
kerti szegély zár majd le. Mivel a
régi árok több helyen megsüllyedt,
így annak helyére mederburkoló elemek kerültek. Az árok belső szélén a
megsüllyed járdaszegély is újra lesz
betonozva, mivel az is több helyen
megsüllyedt és balesetveszélyes volt
a járdán közlekedőkre. Az árokkal
párhuzamosan pedig növénysziget
kerül kialakításra. Az új burkolatok
és növények tovább szépítik az óvoda környezetét.

Helyi Híradó
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Új aljegyző dolgozik a polgármesteri hivatalban

Április 5. óta ismét van aljegyzője
Lakiteleknek. Munkájára nagy szükség
van, mert a jegyző helyettesítése távolléte alatt nem volt megoldott.
A polgármesteri hivatal egyik dolgozója sem rendelkezik olyan iskolai
végzettséggel, ami megfelel az aljegyzői munkakör betöltéséhez, ezért pályá-

zatot írtak ki az állás betöltésére, melynek eredményeként Kozák-Ágó Szilvia
látja el ezt a feladatot április 5. óta.
1994-ben végeztem az Államigazgatási Főiskolán, ahol Igazgatásszervező Oklevelet szereztem. Még abban
az évben elhelyezkedtem, a Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatalnál, mely egy
központi átalakítást követően 2007-ben
a NAV szervezeti egységébe integrálódott. Közel 19 évig az illeték szakterületen, majd 2 évig az Adóalanynyilvántartási Osztályon dolgoztam.
Az elmúlt években egyre erősödött
bennem a váltás érzése, ezért 2013-ban
„Közbeszerzési referens” végzettséget
szereztem. Három gyermek édesanyja
vagyok, akik első házasságomból születtek. Legnagyobb fiam már főiskolai
tanulmányokat folytat, két fiatalabb
gyermekem pedig középiskolában tanul. 2015-ben ismét férjhez mentem,

párom a Kormányhivatalnál vezető beosztásban dolgozik. Miután magánéletem rendeződött, férjem támogatásával
álláskeresésbe kezdtem, így találtam rá
az aljegyzői pályázatra. Lakitelekhez
gyerekkorom óta kötődöm, hisz szüleimmel nagyon sok nyarat töltöttünk itt.
Kecskemét közelsége és egy változatos
munka lehetősége arra ösztönzött, hogy
megmérettessem magam. Nagyon örülök, hogy sikerült elnyernem az állást,
hisz az elmúlt időszakban egy szakmailag és emberileg is nagyon jó kollektívát ismerhettem meg. Úgy érzem, hogy
sikerült beilleszkednem, és a munkatársaim is elfogadtak. Jó szívvel járok
dolgozni, a feladatokkal még ismerkedem. Amit eddig láttam, azt nagyon érdekesnek találom, sokrétű, szerteágazó
feladatokkal találkozom nap, mint nap.
Nagyon jól érzem magam és remélem,
hogy sokáig együtt tudunk dolgozni.

Kinek az „érdeme”?
Bár egy Lakitelek méretű településen
helyi kérdésekben szerintem nem lenne helye a politikának, másfél éve mégis mindennapos, hogy önkormányzati
ügyekben minden átpolitizálódik. Ma egy
sportpályát sem lehet nyugodtan megépíteni.
Még egy kapavágás sem történt, de a
pártlistás képviselők társasága már többször is hősét, hőseit ünnepeltette a nem
hivatalos lakiteleki „pártbulvár” honlapon. És elindította a harcot: ki és mikor
járt közben, kinek az érdeme… Hát senkinek. Illetve mindenkinek, aki a pályázat megírásában részt vett, aki a források
előteremtésében közreműködött; aki nem
érdemekért harcolt, hanem a megoldáson
fáradozott.
A Magyar Labdarúgó Szövetségnek
a sportág fejlődése érdekében van egy
olyan célkitűzése, hogy minden lehetséges helyen műfüves pálya épülhessen. Be
kell adni egy megfelelő tartalmú pályázatot és lehet reménykedni, hogy sikerül.
Az MLSZ-nek egy fillérjébe sem kerül,
így érthetően támogat minden ésszerű törekvést. Ez történt. Az egyesület a kiírásnak megfelelően pályázott, és nyert. Hiába állítja bárki az ellenkezőjét, nem volt
szükség tiszteletköröket futni, nem kellett
„kijárni” a sikert. Aki mégis szükségét
látta, abban hiba van - ráadásul méltatlan

helyzetbe hozza a pályázat kiíróját is.
A sportegyesületnél már sok éve megfogalmazódott, hogy jó lenne műfüves
pályát építeni. A mindig szerény anyagi
körülmények eddig nem tették lehetővé.
Amióta a gazdasági társaságok adójuk egy
részével segíthetik a költségek előteremtését, már elérhetőbbnek látszott a dolog.
Ez most ott tart, hogy már előrehaladottak
a munkálatok. Megépülhet az évszaktól,
időjárástól, napszaktól függetlenül, központi helyen, szinte bármikor használható létesítmény; ami sajnos nem pótolja,
némileg azért mérsékli egy sportcsarnok
hiányát. Mert ki érti? A környéken csak
Lakiteleken nincs ilyen létesítmény.
Az elmúlt években a helyi, itt élő vállalkozóknak, vállalkozásoknak köszönhetően főleg az utánpótlás nevelést szolgáló
eszközök, körülmények vonatkozásában
sikerült a feltételeket pályázati úton jelentősen javítani. Ennek eredménye, hogy a
környezetünkben sehol nincs ilyen színvonalú utánpótlás nevelés. Fel kellett
azonban ismerni, hogy ez a pályaépítés
- a társasági adóból adható támogatást és
az önrészt illetően is - meghaladja a település segítő szándékú vállalkozásainak
erejét.
A források előteremtésében a falu
polgármestere vállalt legnagyobb szerepet, hiszen tízmilliókat „gyűjtött be”

különböző gazdasági társaságoktól. E
nélkül kétséges kimenettel, el kellett volna halasztani az építést. Ezzel együtt az
is vitathatatlan, hogy a szükséges önrész
biztosításában kivétel nélkül, minden önkormányzati képviselőnek szerepe van. A
testület önrészt biztosító döntései nélkül
pályázni se lehetett volna bátorsága senkinek. És persze nem feledkezhetünk meg
azoknak a helyi vállalkozóknak a közreműködéséről sem, akik ezt a pályaépítést
még közben vagy később is segíthetik.
A tények alapján talán nyugodtan
mondható, hogy ezt az egész pályaépítést
elfogadhatatlan kimondva, kimondatlanul politikai tőkekovácsolására használni.
Célszerűbb lenne gyakran nem is létező
érdemek hajszolása és hangoztatása nélkül; csendben, kitartóan dolgozni, összefogni a falu gazdagodását szolgáló pályázati sikerekért.
Elnézést kérek, hogy megemlítem: a
pályázat részét képező szakmai értékelés,
helyzetelemzés - kiemelt figyelemmel az
utánpótlás jelenére és jövőjére – elkészítésével magam is részt vettem a pályázat
megírásában. Ezzel együtt kifejezetten
örülök annak, hogy az érdemekért folyó
tülekedésbe ilyen alapon eddig senki nem
kevert bele. Áldás békesség!
Terjéki Ferenc
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Olvasói levél
Eszes Sándor levelet juttatott el hozzánk, amit változtatás nélkül közlünk.
Tisztelt „Mérleg” Szerkesztője!
Felhívnám szíves figyelmét, a mérlegnek nem oldalai vannak, hanem serpenyői, szíveskedjen a képre tekinteni,
az éremnek van két oldala a mondás szerint!
Tisztelt K. L.!
Olvasom az írását, amit megállapítottam Ön nem lakiteleki, nem itt dolgozik
- feltételezem, akkor miért nem vállalja
fel a nevét, személyét, ha már véleményt
alkot, tényeket, megállapításokat tesz
közzé Lakitelekről és annak volt polgármesteréről, személyéről, jelleméről. Ön
kimerítő leírást adott. Ha igazak a leírtak,
nem értem miért kell névtelenség mögé
bújni vagy Önnek más a véleménye erről? A jellemrajz, véleményem szerint is
megállja a helyét, de ez a típusú ember a
saját akaratát rákényszeríti az irányítása
alatt lévő emberekre és mivel (Ön írta)
nagyon erős karakter, tűzön - vízen keresztülviszi azt. A mi esetünkben, egy
polgármesternek ott vannak a testületi
tagok, akikkel közösen kell meghozni a
határozatot, és ha az megfelel, érdekét
szolgálja a falunak, végre lehet hajtani.
A szakadás itt kezdődött, a hívei, a testületi tagokra gondolok, elfogadtak mindent átgondolás nélkül, jó nagy adósságba kergették a falut. Épített, átalakított,
vásárolt, adókat emelt, ez különösen az
üdülőtelepen, az üdülőtulajdonosokat és
az ott élő lakitelekieket érintette. Kivágatta az árnyékot adó fákat, átrendezte a
Tőserdei Tisza partot, és sorolhatnám a
sok értelmetlen funkcióhiányos beruházást. Nem tett annak érdekében semmit,
hogy jövedelemtermelő beruházást tegyen, hogy ne a polgárok adóját keljen
növelni. Tett ugyan költségcsökkentő beruházásokat, amire szívesen hivatkozik.
Szerencséje volt és talán nekünk is, hogy
a FIDESZ KORMÁNY elindította a falumentő programját és kifizette a falu 1,3
milliárdos adósságát. Ahogy telt az idő,
minden jó szándékú kritikát lesöpört,
öntelté, lekezelő modorúvá vált, igazi
megosztó személlyé változott. Elnézést,
nem bántásként szánom az érintetteknek, de ez talán a legjobb kifejezés, hű
csatlósai, szolga módra követték, maguk
sem vették észre, hogy a lakosság többsége, nem mellettük áll. Figyelmeztetés
lehetett volna, az általa összehívott utol-

só falugyűlés, ahol jóindulattal voltunk
ötvenen, aminek a lényege az elvégzett
sikeres munka, magyarul – önfényezés.
Véleményem szerint, minden polgára
Lakiteleknek tisztában van a körülötte
történtekkel és az az igazi visszajelzés,
ha a dicséret „lentről jön”.
Tisztelt K. L.!
A fentebb leírtak ismeretében remélem, tisztábban látja a „szakadás” kezdetét?
A végkifejlet, csak ezután következett. Az új választás nem várt eredményt
hozott, Zobokiné Kiss Anita nyert, mint
új polgármestere Lakiteleknek, de a testületben helyet kapott a volt polgármester
négy hű embere, így gyakorlatilag határozatlanná vált a testület, az a javaslat ment
át, amelyiket a négy fő megszavazott.
A négy „hű” embert már csak mozgatni
kellett és idő kérdése volt, mikor dőlnek
a bábuk. A cél a hatalom visszaszerzése
volt, amit minden áron el akartak érni. A
polgármester asszonynak volt dolga az
őt ért támadások visszaverésével, amik
megítélésem szerint gyermeteg indokok voltak, újságnév használat, ünnepi
beszédmásolás, a plágiumügy és sorolhatnám, ez mellett újra kellett szervezni
minden hivatali, kultúrával kapcsolatos
tevékenységet, hogy a hivatal működőképes maradjon. Javasolnám Önnek
tisztelt K. L., ha tárgyilagosan akar írni,
hallgassa meg a másik felet is, mert így
az írása hiteltelen, fél információkra támaszkodik, nekünk lakitelekieknek más
a véleményünk, úgy gondolom a többségnek, ha kampányírásnak szánta, hát
gyöngécskére sikeredett, név nélkül, kívülállóként, de egyébként nem ő a jelölt?
Vagy talán arra gondolt, továbbra is ő
marad a bábukat mozgató kéz? Ezt majd
a lakitelekiek eldöntik.
Áthúzódó fejlesztések: Kalandparkcsónakkölcsönző építése. A kalandpark
létrehozása szintén olyan beruházás, ami
nem fogja a belefektetett költséget kitermelni, ennek a kivitelezésével várni
kellett volna, még a megfelelő feltételek
nincsenek biztosítva, gondolom körtöltés
az árvizek miatt.
Csónakkölcsönző: ennek a létesítménynek a helyét meghatározó személy,
tanúbizonyságot tett, hozzá nem értéséből, finoman szólva, egy tájba nem illő
építményt helyezett oda, ami a látványt
rombolja, funkciójától fosztva meg, a

szabad strandot igénylő embereket!
2010-2014-időszak fejlesztéseiből:
• Holt-Tisza pari erdő telepítése: nem
került volna erre sor, ha előtte az erdőt
nem vágják ki! Megjegyzem, a telepített
fák tulajdonságai, nem szolgálják az üdülőtelep és a fürdőt használók egészségvédelmi érdekeit!
• Cseh vendégház vásárlása, turisztikai célra: nem tartom valószínűnek, hogy
a vásárlási és a fenntartási költséget, a bevétel fedezni fogja!
• Új fasorok telepítése, Holt-Tisza part,
Tősfürdő két oldala: elhibázott fakivágások következménye, nincsenek árnyat adó
fák a környéken, ezt lépcsőzetesen szokták megoldani! Géppark vásárlások: nem
vagyok biztos benne, de nem tartom valószínűnek, hogy minden munkagép fenntartási költsége fedezi az elvégzett munka
értékét!
• Körforgalom építése: ez is az átgondolatlan beruházások egyike, még ha EUs pénzből épült is, olyan beruházásokra
kell pályázni, ami kell és ésszerű, ebben
az esetben nem az, a hely szűke és a falu
utcaszerkezete, nem tette ezt szükségessé!
• Tős-Sellő gyermekfoglalkoztató: ez
megint megér egy misét, többet rossz,
mint jó, mind ez mellett gondok vannak
és lesznek a szerződésekkel, nem tudom,
ez kinek üzlet? Hogy nem Lakiteleknek az
biztos!
• Polgármesteri hivatal és kapcsolódó
létesítmények, fűtés korszerűsítése: nem
tudom a fa apríték mióta tartozik a korszerű fűtési technológiák közé, mégoly
gazdaságos kazánokkal is. Ismereteim
szerint, ott gazdaságos, ahol az apríték
másodtermék (hulladék) vagy a hasznosítónak saját erdeje van. Szabad megkérdeznem, a lakiteleki önkormányzatnak
hány hektár erdője van? Most már értem,
miért volt szükség a fák kitermelésére! A
gondolatom szárnyal, mi lesz, ha elfogy
a fa? Veszünk, de kitől és mennyiért? A
gondolatok folytatását az olvasóra bízom!
• Piac fejlesztése: aki ezt a tervet elfogadta, az még nem látott piacot. Ez
szintén, az értelmetlen beruházások közé
sorolandó. Ha jó az értesülésem, ekkora
összegből csinálták Tiszakécskén a téli
csarnokot. Nem kell elkeseredni, majd
tovább építik, akik elkezdték, majd megadóztatjuk az üdülősöket újra, úgyis ők
vásárolnak ott leginkább, gondolják! Érdekes!
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• Megörökölt engedélyes tervek: A tervek megvannak, csak nincs meg a „hozzáférés” az-az van, de mégsem- nincs érvényes határozat.
• Nocsak, plágium gyanús: átvettük a
FIDESZ szlogenét? Azt beszélik, hogy elfogyott az új ötlet? T, Névtelen úr! A négyek
többségi szavazatával, önök úgy döntöttek,
(kétszer) Zobokiné Kiss Anita beterjesztését, hogy az üdülőtelepen élő lakiteleki
polgárok is (aki még nem intézte el”, kapják meg azokat a polgári jogaikat, mint a
faluban élő polgártársaik, ezt Önök kétszer
lesöpörték az asztalról, de ami érdekes,
ennek nyomát sehol nem találtam. Gondolom az a „ láthatatlan kéz” már megint
rossz tippet adott és épp most? Az üdülőtelep valahogy messze esik a hivataltól,
pedig az összlakosság közel 10%-t adjuk,
bár most hallottam, ismerkedtek a területtel
csak most, vagy marad a szokás? Azon is
sokszor elgondolkoztam, milyen lelkületű
keresztény emberek Önök? Belegondoltak
már abba, hogy a „sors” nevezhetem Istennek is, ki hatalmánál fogva más embereket
megkülönböztet, az bűn és önök ezt tették,
nagy lelki nyugalommal, talán még jót nevettek is, de ne feledjék, a „kerék” körbe
forog!
• Az üdülőterület fejlesztése: ezt már
arcpirulás nélkül nem lehet elolvasni:
összeg = 4, 600.000 Ft azaz a befizetett adónk 15%-a. Ezt a hatalmas összeget,

hová tudják elkölteni, milyen beruházásra
számíthatunk leendő polgármester jelölt
úr? Ha szabadna, alázattal kérdezném, a
fennmaradó 85%- mire lesz költve? Van
helye, ezt tapasztaltam az elmúlt 15 - év
alatt. Szeretném még megkérdezni, a falu
polgárai rajtunk kívül, mennyit dob a közös
kalapba? Értem, nem feszegetem tovább,
félek, ha nyer „megjárhatom”, mint az az
egyszeri, ki hasonlít rám, remélem, azért
túlélem?
Friss hír! Az előző vezetés kemény
munkával pert nyert a Víziközmű Társulat K&H Bankkal szemben, csak mi
Lakitelekiek értük el ezt a sikert, volt nagy
ünneplés. Az a fránya Kúria felülvizsgálta
az ügyet és a Bank viszi a lóvét, most vissza
kell fizetni a 78- milliót, hát igen, választáson a vesztes ünnepelhet, a győztes törheti
a fejét, miből fizeti vissza! Lassan végére is
értem ennek a remekműnek az olvasásával,
szemezgettem belőle, olvashatták Önök is,
ha egy kicsit megvakarjuk, alánézünk, egészen mást találunk, mint ha csak átfutunk a
szövegen.
Tisztelt Választópolgárok!
Lehet dönteni, engem már kevésbé
érint, de sehol nem találkoztam a nagy tettvágyak között, hogy X vagy Y céggel tárgyaltam, munkalehetőséget hozok ide, vagy
az idegenforgalmat fejlesztem, befektetőt
keresek stb. Itt Lakiteleken a lehetőségek
tárháza van, csodálatos táj, szorgos embe-
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rekkel, csak ki kell használni, két nagy lehetőség, az idegenforgalom és a mezőgazdaság-feldolgozóipar. Ha van munkahely, a
fiatalok maradnak, nem öregszik el a falu.
Mindenki tudja és láthatja, a fürdő kezd
leamortizálódni és az egyik jelölt micsoda
összeget szán fejlesztésre. Nagy hibának
tartom, hogy az előző polgármesterek nem
tettek semmit, hogy a „szomszéd” ne nőjön
Lakitelek nyakára, csökkentse hegemóniáját. Kérdezhetik, mi a biztosíték arra, hogy
az új jobb lesz, a remény, de a régit ismerjük, adva volt a lehetőség neki is nem tudott
élni vele. Tudom, sokakat az tart vissza,
hogy a nagypolitikai nézete más, de itt a
falu vezetőjét választjuk, ezeket ismerjük,
mint embert és ez a lényeg.
Zobokiné Kiss Anitát mindannyian ismerjük, magam részéről alkalmasnak találom, polgármesternek, eddig nem tudott
kibontakozni, mindannyian tudjuk miért.
Bízom benne, hogy Lakiteleknek jó polgármestere lesz, meg van a diplomáciai érzéke,
és mint nő érzékenyebb, jobban megtalálja
a közös hangot mindenkivel
Tisztelt Lakitelekiek!
Ne feledjétek, a „húsleves sem jó már
melegítve” mondja a közmondásunk!
Kérek mindenkit, szavazzunk Anitára, és ami fontos, az ő jelöltjeire, hogy
ne ismétlődjön meg az elmúlt időszak,
legyünk egységesek!
Eszes Sándor Lakitelek 2016. 04. 18.

Táblák jelzik a dűlők nevét
A Laki-Gazda Kft. szakemberei elkészítették és kihelyezték a Lakitelek
közigazgatási területéhez tartozó dűlők nevét jelző táblákat.
A fából készült táblák harmincegy
dűlő illetve közterület nevét jelzik.
Összesen negyven táblát tettek ki,
mert van olyan dűlő, amelynek mind a
két oldalát tábla jelzi. A táblákat tartó
oszlopokat hatvan-hatvanöt centiméter mélyen helyezték a földbe, de ezt a
részt előtte megpörkölték, hogy tartósabb legyen. Az oszlopok többi részét
és a táblákat időjárásálló anyaggal kezelték, így remélhetőleg hosszú ideig
fogja majd szolgálni a tájékozódást.
Az önkormányzatnak ugyanis
a táblák kihelyezésével az a célja,
hogy segítse a tájékozódást a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek,
polgárőröknek, tanyagondnokoknak,
de mindenkinek, aki a külterületen

szeretne valakit megtalálni. A távlati
tervek között az is szerepel, hogy a tanyák is új számot kapnak, a dűlőknek

megfelelően, hogy még könnyebben
lehessen majd megtalálni a keresett
ingatlant.

8. oldal

2016. április

Beázott az orvosi rendelő
A címhez kapcsolódva sajnos nem
tudok jó hírekkel szolgálni. Március
elején a rendelőhöz érve elrettentő látvány fogadott. Dr. Rácz Péter rendelőjének ajtaján csordogált a víz. Az ajtót
nem mertük kinyitni, mert áramütés
veszélye fenyegetett. Kolléganőm ért
a munkahelyünkre hamarabb, így ő értesítette Tornyi Gyula ügyvezető urat,
aki pár perc leforgása alatt a helyszínre érkezett. Utasításait követve jártunk
el. Senki nem mehetett be az épületbe,
csak miután ő meggyőződött a bent
kialakult helyzetről. Kollégái nagyon
segítőkészek voltak. Védősisakban,
védőruházatban mehettek be a rendelőbe. Műanyag hólapáttal próbálták
a rengeteg vizet kilapátolni a helységekből. Szörnyű látvány volt, akárcsak
három évvel ezelőtt! Mentettük, amit
csak lehetett. Mindenki egy emberként
dolgozott erő felett. Szerencse a bajban, hogy a 2-es számú rendelő üresen
állt. Minden eszközt, ami épen maradt
áthordtunk. Hozzáteszem, hogy elekt-

romos eszköz nem maradt szárazon. A
számítógépekből és a nyomtatókból
szivárgott a víz. Polgármester asszonynak köszönhetően gyors segítséget
kaptunk az önkormányzattól. Gépekkel, eszközök beszerzésével segítettek
az egészségügy helyzetén. Másnap már
zökkenőmentesen kezdtük a munkát.
A betegek megértőek, bár néha egy kicsit türelmetlenek. Odafigyeléssel, pár
kedves szóval azonban ez a probléma
is orvosolható. Próbáljuk a rendelési
időt betartani és betartatni, de ez nem
mindig sikerül. Az orvosok töretlenül
dolgoznak, bár a körülmények most
kicsit mostohák.
Jó hírem is van! A festés elkezdődött és nemsokára visszaköltözhetünk
a modern és minden eszközzel felszerelt orvosi rendelőbe. Addig még egy
kis türelmet kérünk a betegektől! Pár
hét, esetleg egy hónap és nem kell az
elavult, régi rendelőbe jönniük. Addig
is mindenki türelmét kérjük!
Dakóné Harkai Csilla

Helyi Híradó

Mit gondol az olvasó?
A hír:
Váratlanul ajánlatot kaptak az időközi
választás polgármester jelöltjei egy etikai kódex elfogadására.
Az olvasó kérdése:
Nem elképesztő előállni az ötlettel azok
után, hogy az ajánlattevő és hívei, a vele
egy húron pendülők jóvoltából túl vagyunk egy névtelenül személyeskedő
több oldalas választási újságon (Helyi
Mérleg), és egy enyhén szólva is ízléstelen, durva, rágalmazó és persze ugyancsak névtelen (gyurcsányos) szórólapon?
És véleménye:
Késő! Hiteltelen! Ettől azért még lehettek, akik elfogadták, aláírták. De ne legyen kétségünk, minden bizonnyal köztük vannak a „névtelenség hősei”, vagy
azok cinkosai. Persze volt, aki elhatárolódott. Nem állítható, csak feltételezhető, hogy a mai körülmények ismeretében
ez felérhet akár egy rejtett beismeréssel,
gyónással is. De mindenki tudja, a gyónás még soha nem tett meg nem történtté
sem vétkeket, sem bűnöket.

A választó soha nem akar rosszat
Ha a választók szándéka felől közelítünk, azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy
a választók mindig jót akarnak. Ez akkor is így van, ha nem lehet a tévedés lehetőségét kizárni. Mert ahogyan a 2014.
évi őszi választások eredménye mutatja,
a legjobb szándékkal leadott voksok is
igen szerencsétlen helyzet kialakulásához vezethetnek.
Nem elég a szándék
Az akkori választások egyik legfontosabb tanulsága az lehetett, hogy
nem elég a szándék. Az keresztülhúzható, meghiúsítható. Láthattuk: elég
hozzá, ha a jóhiszeműen, „vegyesen”
választott képviselők egy része – a legszerencsétlenebb, ha többsége – sajátosan értelmezheti a kialakult helyzetet.
Ezek után lehet egy polgármester, akit
a maga programjával székébe emelnek
a választók; ha mellé ültetnek olyanokat, akiknek más volt az elképzelése,
előfordulhat, hogy eszük ágában sem
lesz segíteni, támogatni őt. Mi több, sértődötten, vesztesként, munkája elé még

akadályokat is gördítenek. A különböző
polgármesterjelöltek képviselőjelöltjeiből vegyesen ikszelők aligha számítottak erre, mégis, bekövetkezett. És ez
bármikor előfordulhat, ha a választók
egy kicsit is „bizonytalanok,” és holmi
reményeket fogalmaznak meg. Mint
kiderült, a bizalmat nem lehet „szétszórni” - ide is, oda is egy kicsit - mert
annak kiszámíthatatlan következményei
lehetnek.
A pártok megjelenése „emeli a téteket”
Különösen megnehezíti a választások körüli helyzetet, ha egyes jelöltek
pártok képviseletében jelennek meg. Ez
a pártok természetéből adódóan – tisztelet a kivételnek - gyakran mások rágalmazásától, lejáratásától sem mentes hatalmi harccá silányíthatja a választások
időszakát. Ráadásul – ami még rosszabb
– az esemény ilyenkor túllépi a település határait. Országos pártközpontok,
tekintélyek „örömére” megy a harc. És
ekkor már nem, vagy nem is elsősorban

a településről van szó – de lehet, hogy
nem is a jelöltről - hanem sokkal inkább
arról a dicsőségről, amit adott párt, képviselője által, a választások megnyerésével érhet el. Ezért képesek arra, hogy
ne válogassanak eszközeikben - és ezért
válnak kezelhetetlenné, ha vereséget
szenvedtek. Éljük a példát: az időközi
választásokhoz is ez vezetett.
Akaratot kell kifejezni
Ha a választók azt szeretnék, hogy
a település egy adott ciklusban békésen
építkezve, biztos utat járjon, egyértelműen kell kifejezni akaratukat. Az időközi választások okainak ismeretében
a szavazólap fölé hajolva nem lenne
szerencsés azt hinni, hogy a különböző
táborok jelöltjei összekeverhetők. Az
teremt egyértelmű helyzetet, ha a megválasztott polgármester csapatából választ a falu testületi tagokat. Az ugyanis
a legkevesebb, hogy ha bíznak benne,
akkor bíznak igazán, munkáját akkor
segítik, ha bíznak jelölttársaiban is.
- tf -

Helyi Híradó
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Hangos levél Lakitelek nagyközség képviselő testületéhez
Tisztelt Polgármester Asszony!
Alulírott Osadebe-Kiss Erzsébet kérem Önt, hogy tolmácsolja hangos levelemet a magát feloszlatott, de a választásig
működő, képviselőtestület felé. Polgármester Asszony tájékoztató-meghívó leveléből értesültem arról, hogy még a választásokig határozatokat hozó testület
szavazata alapján, Lakitelek Pedagógiai
Díjat kíván adományozni nekem.
Képviselő Urak! Képviselő Asszony!
A fent megnevezett kitüntetést nem
fogadom el.
Létezik egy logikai és egy érzelmi út,
amely indokolja az elhatározásomat.
Az érzelmi utat kihagyom vagy csak
egy-pár sort fogok hozzáfűzni, mert leginkább a realitások talaján éltem le az
életemet. Erre neveltek azok az emberek,
akikre igen büszke vagyok. A nagyapám
és az édesapám.
Igazgató Úr fülének ismerős mondatok következnek. Többszöri e-mail váltás
zajlott le közöttünk, a nyugállományba
vonuló pedagógusokat megillető szolgálati érdemérem átvétele kapcsán. A szolgálati érdemérmet szintén nem vettem át
nyilvánosan.
Oka: A szolgálati érem mindenkinek jár, aki nyugállományba vonul,
tehát nem kitüntetés. Egy szakember
elsődlegesen a szakterületén szeretne
elismerést kapni. A szakterületen megkapott elismerés után, meleg szívvel fogadja a lakóhelyi elismeréseket is.
Tudomásom van róla, hogy ezt megelőzően kétszer is felterjesztett eme kitüntetésre más személy, nem az Igazgató
Úr. Az előző ciklus képviselői leszavazták. Joggal kérdezhetném, hogy az előző
testületben is jelenlévő képviselők, most
miért adományoznának nekem díjat, és
akkor miért nem kaphattam meg. Köszönöm! Eltekintek válaszuktól.
Nem kívánok más indoklást kitaláni.
Teljesen ideillőnek tartom az Igazgató
Úrnak megírt e-mail-em darabkáit. A dátum – az azóta zajló társadalmi események miatt – fontos. 2016. január 19.
Az elutasítás indoklása: Igen, ez
az oktatási rendszer alapjaiban rossz.
Rosszabb, mint egy 100 éves szerkezet,
amely még a „magyar módszerrel” sem
működik. Értem alatta, ha háromszor belerúgsz, akkor sem hajlandó működni.
Amikor felállt a KLIK, akkor mond-

tam, hogy nem életképes. Olyanok próbálják irányítani az oktatást, akiknek lila
gőzük sincs a becsukott ajtó vagy akár a
nyitott ajtó mögötti munkáról. Akik nem
értenek a színész mesterséghez, arra van
egy remek magyar szó: ripacs. Nos! Ezek
ripacsok.
Képviselő Urak! Képviselő Asszony!
Az én „winchester”-em sokkal egyszerűbben kezeli a mappákat, mint a
magyar oktatásügy. A munkát, amit rám
bízott a mindenkori igazgató, próbáltam
maradéktalanul vagy kisebb tévedésekkel
elvégezni. Az oktatás asztalára tettem a
legjobb tudásomat, a lelkemet, a szívemet, az időmet, de ha szükséges volt, a
makarenkói pofont is. A tiszteletet, az
elismerő szavakat, a szeretetet mindenkor megkaptam a tanítványaimtól, kollégáimtól és a szülőktől. Még az olyan
tanítványaimtól is, akiket körmöczieknek
- lőrinczcsabáknak vagy ne adj Isten
csehpistiknek hívnak, hívtak. Nem csak
a kitűnő tanulóktól! Úgy gondolom, ezt
mindenki tudja, aki ismer. A mostani jelenben akarják is éreztetni velem.
Egyre több alkalommal! Egyre többen! Mit ne mondjak! Remek érzés!
Úgy gondolom, hogy aki egy kicsit is
konyít a pszichológiához, a neveléshez,
oktatáshoz, az tudja, hogy az időben megkapott dicsérő szó, anyagi vagy erkölcsi
ösztönzés számít igazán.
Ugyanígy az a bizonyos makarenkói
pofon vagy egyéb büntetés is. A gyereket
hiába fenyítik meg otthon, az iskolában
elkövetett csínytevésért, az akkor már
régen késő. A dicséret vagy jutalmazás
ugyanígy működik.
A dicséretet, jutalmazást akkor kell
adni és megkapni, amikor van még értéke és értelme. Az aktív évek alatt.
Ez nem történt meg az én munkahelyemen. Más iskolákban dolgozó kollégáim
megkapták mindenkor a helyi, a megyei,
sok esetben a miniszter elismeréseket. A
jól végzett munkájuk jutalmául. Magyarra
lefordítva: amit a tanítványaim, a szüleik,
a kollégák láttak és elismertek, az a helyi
vezetésnél, az Igazgató Úrnál nem csapódott le vagy az Ő szemében csapnivaló
munkát végeztem. Megalázónak tartottam volna a szolgálati érdemérem átvételét épp a Himnusz előtt vagy után. Nekem
a Himnusz sokat jelent! Nem volt olyan
új évköszöntés, amikor csöndben vagy
sírva ne hallgattam volna végig. Lehet,
hogy pizsamában. De! Vigyázzállásban!

Ha az aktív éveim alatt nem gondolt
rám senki, akkor köszönöm, de nem fogadom el a képviselő-testület által megszavazott kitüntetést. Nem harag szülte ezt a
levelet. Nem haragszom. Nincs bennem
düh. Nincs bennem elkeseredettség. Inkább csak szánalom.
Boldog vagyok, mert tudom, hogy remek munkát végeztem. Boldog vagyok,
mert csodálatos életem volt a tanítványaim között. Boldog vagyok, mert a szülők tiszteltek és ma is tisztelnek engem.
Boldog vagyok, mert a kollégáim 99%-a
becsült, megbecsült és mondhatom, hogy
szeretett és tisztelt engem.
A végén szeretném egy olyan szülő
szavait idézni, akit magát és gyermekét
is tanítottam.
“Valóban, a mi korunkban felnéztünk
tanárainkra, szavukra igen sokat adtunk.
Mert hitelesek voltak, szeretettel és szeretetre tanítottak, sohasem alázták meg
tanítványikat, emberségből kétlábon járó
példaképek voltak! Szerencsésnek érzem
magam, mert tanulmányaim során - egy
kivételtől eltekintve - csak ilyen tanárral
találkoztam. Ma is szeretettel gondolok
rájuk, és rád is Erzsike, hiszen Te is tanítottál annak idején. A mai diákjaid sem véletlenül szerettek, hiszen az a tanár voltál
és vagy, aki hiteles, szereti a gyerekeket
és jó példaként tud a nebulók előtt állni.
Köszönjük, hogy voltál nekünk!”(Gigor
Éva szülő)
A válaszom pedig ez volt a megkeresésre:
Ezennel elmondhatom, hogy megkaptam minden kitüntetést, amelyről a
RENDSZER elfelejtkezett!!! Köszönöm
a szavaidat, amelyet ezen a széles közönséggel rendelkező internetes felületen
megfogalmaztál. Boldogsággal tölt el,
hogy mind a szülők, mind tanítványaim
megfogalmazzák ezeket a szavakat, amióta csak tanítok. Ennél csodásabb elismerést nem kaphat egy pedagógus.
Aktív éveim alatt nem kaptam semmilyen szintű elismerést. Más iskolákban tanító kollégáim fiókja tele van ilyenekkel.
Ez bizony fáj, de halmazati büntetésül kívánom, hogy olvassák el vagy hallgassák
meg szavaidat! Irigykedni szabad! Hiszen
ez egy szabad ország!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Osadebe-Kiss Erzsébet
nyugalmazott tanító, tanár
és igazgatóhelyettes
Lakitelek, 2016. 03.11.
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Új homokozók

Köszönet az
1%-ért
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, könyvbeszerzését
illetve az alapítvány célkitűzéseit.
Tisztelettel várjuk további támogatásukat és az adójuk 1%-ának felajánlását.
Adószámunk: 19552804-1-03
Számlaszámunk:
52000018-11023490
Brukner Lajosné
kuratórium elnök

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda Szülői Szervezetének támogatásával három
homokozó készült, a Kiss János utcai intézmény udvarán. A gyerekek már
használatba is vették az új játszó lehetőséget. A homokozót úgy építették meg,
hogy a szélére is le lehet ülni. Természetesen friss homok is került a létesítménybe, amit minden késő délután felkupacoznak, majd utána letakarják. A
takarót napközben árnyékolónak használják.

az edF dÉMÁSZ Zrt. tájékozatója lakosság részére

Közvilágítási hibabejelentések csatornái
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálata a hét minden napján, a nap 24
órájában fogadja a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket.

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
06 40 822 000 / 4-es menüpont
(a nap 24 órájában helyi tarifával hívható)
Az ügyfélszolgálat fogadja a lakossági és az önkormányzati bejelentéseket is.
Önkormányzatok számára külön lehetőségként biztosítja az EDF DÉMÁSZ Zrt.
a közvilágítási hibák bejelentésére online hibabejelentő felületét, amely
elérhető az alábbi linken :

https://www.edfdemasz.hu/kozvilagitasi_hibabejelentes/

Állandó ügyfélszolgálati iroda
Kecskemét, Szultán u. 2-4.
Nyitva tartása:
Hétfő: 08:00 - 20:00
Kedd: 08:00 - 14:00
Szerda: 08:00 - 14:00
Csütörtök: 08:00 - 14:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Ügyfélszolgálati fiókiroda
lakitelek, Felsőalpár 3.
Nyitva tartása:
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 14:00 – 18:00

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. kizárólag a fenti elérhetőségek valamelyikén bejelentett
hibák esetén tudja vállalni a hibajavítások bejelentéstől számított határidőn
belüli teljesítését.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra is, hogy telefonos
ügyfélszolgálatunk munkatársai a hét minden napján, éjjel-nappal,
minden ügytípusban várják hívását a helyi tarifával hívható
06 40 82 22 82-es telefonszámon.

Helyi Híradó
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ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2016/2017. nevelési évre történő
óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2016. április 25-26. (hétfő-kedd)
8.00 órától 17.00 óráig
A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek lakcímkártyája,
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek anyakönyvi kivonata,
• a kitöltött Jelentkezési lap
• amennyiben gyermekük szakértői
véleménnyel rendelkezik a sajátos
nevelési igényről, az erről szóló
szakvélemény,
• amennyiben gyermekük szakértői
véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavar megállapításáról, az erről
szóló szakvélemény.
A beiratkozás helye: új óvoda emelet

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felvételt hirdet kisegítő munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, a lakiteleki óvodába.
A munkakörbe tartozó feladatok:
- az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai feladatok ellátása,
- az óvoda rendjének, tisztaságának, balesetmentes környezetének, zavartalan
működésének a biztosítása.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: legalább 8 általános
Elvárások: Az óvodai nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, nyitottság, gyermekszeretet, példaértékű magatartás és beszéd. A pályázat tartalma:
önéletrajz, motivációs levél, elérhetőség
(e-mail, telefonszám) iskolai végzettséget
igazoló bizonyítvány másolata. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május
17. 16 óráig. A pályázók meghallgatáson
vesznek részt. A pályázat elbírálásának
határideje: 2016. június 7. Az elbírálásnál
dajka végzettség előnyt jelenthet. A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15.
napjától tölthető be. A pályázatokat postai
úton, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,
6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1/a címre, vagy
az ovoda@lakitelek.hu e-mail címre, illetve személyesen az óvoda titkárságán
kérjük benyújtani.
Információ kérhető a 70/7723068 telefonszámon kérhető.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Török Fruzsina (édesanyja neve: Tercsi Erika Zsuzsanna), Molnár Levente (Deák Zsuzsanna), Molnár Bence (Deák Zsuzsanna), Rácz Gábor (Polyák
Csilla), Csikós Izabella (Csikós-Molnár Boglárka), Tóth Csaba (Bódi Ildikó), Tóth
Gyula Csaba (Pesti Renáta), Andonov Lora (Zsemberi Anita), Haraszlin Panna
(Cseh Szilvia).
Házasságot kötöttek: Sánta Nóra és Tóth Sándor Gyula.
Elhunytak:Gönczöl István (1947), Molnár Lajosné Kiss Katalin (1937), Górnagy
Ferencné Tóth Katalin Julianna (1925), Kalló Ferencné Nagy Mária (1930), Hegedűs Istvánné Gál Juliánna Veronika (1932), Beke József (1944), Kéri Vince (1951),
Magera Andrásné Fazekas Erzsébet (1954), Szabó Lajosné Németh Margit (1932),
Hegedűs Jánosné Varga Katalin (1955), Német Józsefné Kalló Anna (1938), Gál
Ferenc Józsefné Nagy Anna (1933), Marton István (1955), Faragó József (1970),
Nyúl Adrienn (1983).

Ingyenes apróhirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Helyi Híradó

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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