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Időközi ingyenes kiadvány

KEDVES VÁLASZTÓINK!
Köszönjük megtisztelő szavazataikat, amelyeknek köszönhetően
Lakiteleken rendkívüli eredmény született a május 8-i időközi választáson, kizárólag az Élhetőbb Lakitelekért jelöltjei győztek. Köszönjük
mindenkinek a munkáját, aki segített levezényelni a szavazást. Örömmel
és felelősségünket átérezve jelenthetjük ki, hogy Lakitelek polgármestere rendkívüli fölénnyel, továbbra is: ZOBOKINÉ KISS ANITA, a
hat képviselő pedig: Dékány Zoltánné, Dakóné Harkai Csilla, Bende
László, Mihalik Tibor, Csikós Mihály, Szentirmay Tamás.
Mi mindannyian településünk és az Önök sikereiért dolgozunk továbbra is, és hisszük, tudjuk, hogy a következő években még jobban meg
fogják tapasztalni ennek eredményét.
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Staféta átadás
A Könyvtári Közösségekért Alapítvány alapításakor az alapító okiratban
az egyik célunk a lakosság tájékoztatása volt. Tettük ezt először előadásokkal,
majd a Helyi Híradó kiadásával. Kézenfekvő volt, hogy a kiadvány szerkesztését
az végzi, aki jobban ért hozzá.
Május 8-i választásokat követően új
szerkesztőt kerestünk - és találtunk is
Terjéki Ferenc személyében - mivel egy
képviselő nem végezhet szerkesztői munkát a jelenlegi törvény értelmében.
Terjéki Ferenc két diplomás, nyugalmazott kormánytisztviselő. Anyai ágon
kötődik Lakitelekhez, így lett tizenhat évvel ezelőtt lakiteleki lakos. Munkája már
lakitelekiként is mindvégig a szomszéd
megyéhez kötötte, így éveken át ingázott,
ezért sokan nem ismerhetik.
Főiskolai képzés keretében hallgatott
külön kommunikációs ismereteket és még
az üzemi újságírás időszakában egyéves
újságíró stúdió keretében tanult speciálisan újságírást. A gyakorlati újságírással
egy három megyére kiterjedő nagyvállalat alkalmazottjaként (Szolnoki Mezőgép) egy több ezres példányszámú üzemi
lapnál kezdett „ismerkedni.” Egy idő után
felkérték az újság társadalmi szerkesztőbizottságának vezetésére, amit sok éven
át végzett. Amikor a megyei munkaerőpiaci szervezet tagja lett, annak újságjánál, illetve országos lapjánál jelentek meg
írásai, de a szakmát is magában foglaló
folyóiratban (Munkaügyi Szemle) voltak
komolyabb publikációi is. Amikor a falu
sporttársadalma a sportegyesület elnökének választotta, minden helyi fórumon
(újság, Internet) jelentkezett sporttudósításokkal, az egyesület, a helyi labdarúgás
történetéről szóló írásokkal. A most rábízott feladatot önkéntes munkaként végzi,
amit előre is köszönünk.
Kérem, hogy esetleges írásaikkal, észrevételeikkel Önök is segítsék Őt!
Munkájához kívánunk jó egészséget
és sok örömet.
Dékány Zoltánné
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Szebb képet mutat a Holt-Tisza part

Június 8-án elkezdték a Szikrai HoltTisza szabad strandjának rendbetételét.
Először a híd bal oldalán lévő vízben
álló fákat vágták ki, majd egy markoló segítségével eltávolították az ágakat,
gallyakat, fatörzseket. A markoló a rézsű mellett lévő vízinövényeket, hordalékot és iszapot is kiszedte, amit elszállítottak. Az elmúlt időszakban nagyon
elszaporodott a hínár a vízben, amit már
a fürdőzési részen is lehetett tapasztalni. Egy hínárvágógép megtisztította a
szabad strandnál lévő partszakaszt, és
a vízinövényeket kitette a partra. Ezt

követően pedig megkezdte a holtág
ezen szakaszánál, az iszap eltávolítását. Mivel a markoló a hídon dolgozott
és ott pakolta meg a pótkocsikat, ezért
bizonyos szennyeződések kerültek rá,
de azt a munka befejeztével lemosták.
A munkálatok már befejeződtek, és jól
látható, hogy milyen változást jelentett
a holtág szabadstrandi részének rendbetétele. Az elkövetkezendő évben, pályázati pénzből, még szebbé akarja tenni
az önkormányzat nem csak a holtágat,
de annak környékét is.

Helyi Híradó

Lezárul a
DÉMÁSZ ügy
A júniusi testületi ülésen az évek
óta húzódó DÉMÁSZ ügyet is sikerült lezárni. Sajnos, a korábbi testület
illetve a korábbi polgármester 2012ben úgy döntött, hogy egy érvényes
szerződés alapján fizetendő összeget
nem fizeti tovább. Így jelentős tartozás
halmozódott fel az évek alatt. Számszerűen 62.406.305,- Ft melyhez még
hozzájönnek a további díjak. A késedelmi kamat, felszerelt lámpatestek
beruházási, ill. üzemeltetési költsége.
Mindehhez, ha hozzáadjuk a hátralévő
időszakra járó Energia hatékonysági
díjat, a fizetendő összeg 108.586.479,
Ft.
Sikerült egy olyan megegyezést
kötni az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel, mely
szerint, eltekintenek a plusz díjaktól
és a hátralévő időszakra fizetendő díj
77 %-át is elengedik. Így az önkormányzat lényegesen kevesebbet kell,
hogy fizessen, mintha a szerződés
szerinti díjakat fizette volna. Ha az önkormányzat korábban tárgyalt volna a
DÉMÁSZ Zrt. képviselőjével, akkor
nem szaporodott volna fel ekkora hátralék.
Azonban ez így is nagy terhet ró
a költségvetésre, hiszen ezt a pénzt a
korábbi testület nem tette félre, úgymond felélte, most kell kigazdálkodni a felhalmozott tartozást három
részletben kifizetni.
A fizetési megállapodás szerint, ez
év június végéig 6.982.813,- Ft a fizetendő, valamint két éven keresztül
20.802.000,- Ft, majd az utolsó évben 20.802.305, Ft.
Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Újra használható a beázott orvosi rendelő
Tisztelt Lakitelekiek!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm
Önöket és örömmel számolok be arról,
hogy június 02-án rendelőnk visszaköltözött eredeti helyére. A beázást követően lassan száradt a helyiség, de amint
lehetett kifestették és a lehető leggyorsabban visszaszállítottuk a bútorokat.

Sokan várták már a lakosság tagjai közül, hogy tiszta, rendezett szép rendelőben történjék az orvosi ellátás. Lassan,
de biztosan minden a helyére kerül és
zökkenőmentes orvosi ellátást tudunk
biztosítani. Receptírás soron kívül a nővérpultnál történik.
A rendelési idő változatlan: Hét-

fő: 8.00-12.00-ig, Kedd: 12.30-16.30ig, Szerda: 8.00-12.00-ig. Csütörtök:
12.30-15.30-ig. Péntek:8.00-12.00.
A Tőserdőben nyaralók is részesülnek orvosi ellátásban szükség esetén.
Dr Rácz Péter ambuláns betegként ellátja a betegeket.
Dakóné Harkai Csilla

Helyi Híradó
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A 2016. május 8-i időközi választás eredményei

Felhívás
Lakitelek Önkormányzata, megértve
azon szülők nehéz helyzetét, akik nem
tudják kisgyermeküket nyáron családi
körben, illetve fizetős táborokban elhelyezni – nyári napközit szervez, minimum 15 fő igény esetén. A napközit képzett szakemberek vezetik.
Az iskola előzetesen felmérte az igényeket, mely alapján jelentkezett elegendő
gyermek, a nyári napközi beindításához.
A napközi kezdő és záró időpontja: jú-

lius 11 - augusztus 19-ig
A napközi helye: Lévai iskola
Résztvevő korosztály: alsó tagozatos
gyermekek
Napi foglalkoztatás ideje: 8-16 óra
Azon gyermekek számára, akik az iskolai igényfelméréskor nem jelentkeztek, jelentkezési határidő folyamatos,
de az I. turnusra: 2016. július 7. csütörtök 16 óra
Jelentkezés helye: személyesen Polgármesteri Hivatal titkársága,
e-mail: titkarsag@lakitelek.hu
Telefonszám: 76/449-011

I.Turnus:
07. 11-07. 15-ig
II.Turnus:
07. 18-07. 22-ig
III.Turnus:
07. 24-07. 29-ig
IV.Turnus:
08. 01-08. 05-ig
V.Turnus:
08. 08-08. 12-ig
VI.Turnus:
08. 15-08. 19-ig
A nyári napközi ingyenes, tízórait és
uzsonnát a gyermekek hozzanak magukkal. Azon gyermekek számára, akik nem
részesülnek a nyári ingyenes étkezésben
az ebéd díját kell az első napon kifizetni.
Zobokiné Kiss Anita
polgármester
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Megkezdte munkáját az újonnan megválasztott képviselő-testület
Május 8-án ismét történelmet írt
Lakitelek, hiszen ilyen nagy létszámmal talán még sosem mentek el szavazni és olyen sem fordult elő, hogy a
lakosság egységesen pártoktól független képviselőket választott volna be a
döntést hozó testületbe.
A május 13-i alakuló ülésen az eskütételt követően megválasztásra került az alpolgármester, Szentirmay Tamás személyében. A továbbiakban is
két bizottság működik, az Emberi Erőforrások Bizottsága (elnöke: Dakóné
Harkai Csilla, tagjai: Mihalik Tibor és
Dékány Zoltánné) és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság (elnöke: Csikós Mihály, tagjai:
Bende László és Dékány Zoltánné). Az
alpolgármester feladatait ezen túl sem
főállásban látja el, Csikós Mihály képviselő pedig lemondott köztisztviselői
besorolásáról.
Május 26-i ülésén már a testület 36
napirendet tárgyalt meg, ezek közül válogattam.
• Elfogadta a testület a Kft-k éves
beszámolóit, amelyek közül sajnos
csak a Laki-Konyha Kft volt nyereséges a többi jelentős veszteséggel
zárt. Az eredménnyel záró Kft vezetője nyereségének 10%-t kapta meg
munkájának elismeréseként jutalmul,
további 10%-át a Kft munkatársai jutalmazására fordíthat, az eredmény
70%-át a tulajdonossal egyeztetett
beruházásokra költheti és a maradék
10%-al (614 ezer forinttal) tudja támogatni a testület a bejegyzett civil
szervezeteket. A veszteséggel működő Kft-k további tulajdonosi döntést
igényelnek a közeljövőben.
• Döntött a testület az üdülőterületen
élő állandó lakosok fizetési kötelezettségeiről. Július 1-től az ott élő állandó
lakosok az építményadó helyett ugyanúgy kommunális adót fizetnek, mint a
belterületen élő lakosok. Ez a döntés
valamennyi bevétel kiesést jelent az
önkormányzatnak, de az idei költségvetésben ez betervezésre került.
• Módosította a testület az önkormányzat szervezeti és működési szabály-

•

•

•

•
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zatáról valamint a vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendeletét.
Ezeknek a rendeleteknek a felülvizsgálata és módosítása visszaállította
a polgármester régi „mozgásterét”,
megszünteti a felesleges, többletmunkát generáló részeket.
Elfogadásra került az önkormányzat
2015. évi zárszámadása is. Az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa
61 494 eFt. Hitelállománnyal az önkormányzat 2015. december 31-én
nem rendelkezett. Az önkormányzat
vagyona 4 460 005 eFt, mely az előző évhez képest 641 197 eFt-tal növekedett. A számok tükrében ismét
elmondhatjuk, hogy a polgármester és
munkatársai felelősen gazdálkodtak
az intézmények vezetőivel együtt!
Döntött a testület a Gondozási Központ fejlesztésére, felújítására valamint a Május 1. utcára benyújtott
pályázat önerejének biztosításáról. A
pályázatok beadásra kerültek.
Támogatták a képviselők azon előterjesztéseket is, amelyek építési telkek
értékesítésére vonatkoztak, hiszen célja a testületnek elősegíteni a fiatalok
építkezését, letelepedését.
Még az idei évben továbbfejlesztésre kerül a piactér. A tervek szerint 10
millió forintos keretig megvalósításra
kerül a fedett résztől a sportpálya felé
a húsbolt mögötti rész a lángosos, valamint zöldséges előtti rész egészen a
hátsó bejáratig, hogy ne kelljen a sárban közlekedni.
Módosította a képviselő-testület az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára vonatkozó határozatát is, amely
gyakorlatilag a 2012-ben elfogadott
szabályozási gyakorlatot állította vis�sza.

2016. június 9-i ülés három nagyon
fontos ügyet érintett: a Nordfest Kft.
Tőssellő működtetőjével bérleti szerződéskötést, a DÉMÁSZ szerződés és
abból fakadó tartozással kapcsolatos
megállapodást és a K&H Bank Zrt-vel
szemben folyamatban lévő ügyet.
• Pályázat benyújtásáról döntött a testület rendkívüli önkormányzati szociális támogatásra.

• Bekérte a testület a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület által készíttetett Védelmi Központ tervrajzait.
• Elfogadásra került a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2015-ben végzett
tevékenységéről.
• Elfogadásra került a testület 2016. II.
félévi munkaterve.
• Rendeletalkotás született a 2016.
évi igazgatási szünet elrendeléséről,
amelynek értelmében - a nyári igazgatási szünet: 2016. július 18 napjától 2016. aug.19-ig a téli igazgatási
szünet: 2016. december 21. napjától
20165. december 30-ig tart.
• Módosításra került az első lakáshoz
jutók támogatásáról szóló rendelet. A
módosítás eredményeként Lakitelek
teljes közigazgatási területén építkezni vágyó első lakáshoz jutó igényelheti a támogatást (nem csak a
„régi településrészen”) és évente 10
fő a 8 helyett.
• Módosította a testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését is. Beépítésre került a dolgozók bérének
kompenzációja, a szociális ágazati
pótlék, a Laki-Gazda Kft részére már
hamarabb megítélt 2 millió forint, az
5 120 eFt tűzifa vásárlás összege, a
Bácsvíz havária jellegű felújítása az
ivóvízhálózaton 378 eFt összegben.
Módosítva lett a költségvetés a szabad strandon lévő szökőkút éves 585
eFt bérleti díjával. A Rózsa és a Zrínyi utcákban ivóvízhálózat kiépítés
történt 100 eFt értékben. Szúnyogirtásra, hínármentesítésre 2 000 eFt
került átcsoportosításra az árvízi tartalékból. Bekerült a költségvetésbe a
Nyárlőrinc által átutalt az óvodatársulás 2015. évi elszámolása után még
Lakiteleknek járó 1 315 eFt.
• Tárgyalta a testület az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások újbóli bérbeadását. Úgy döntött a testület, hogy
csak azokkal a lakáspályázókkal köti
meg a szerződést, akiknek nincs lakbér és egyéb közüzemi tartozása. A
tartozók jogcímnélküli lakáshasználókká válnak, akik bármikor kiköltöztethetőek a lakásokból.
Dékány Zoltánné
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Civil szervezetek
2016. évi támogatása
Lakitelek önkormányzata 2016. évben
is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket,
ezért az önkormányzat a Laki-Konyha
Kft. 2015. évi osztalékából 614 ezer forint keretösszeg terhére pályázatot írt ki.
A pályázat feltétele volt, hogy csak
adószámmal, lakiteleki székhellyel rendelkező szervezetek, közösségek pályázhattak, akik ténylegesen működnek, te-

vékenységüket itt végzik, programjaikkal
Lakitelek kulturális, sport és közösségi
életét segítik elő, továbbá a 2015-ben kapott támogatással elszámoltak.
A benyújtott pályázatokról az Emberi
Erőforrások Bizottsága döntött egy-egy
programot támogatva, tekintettel a forrás
szűkös voltára. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről.

Év végétől épülhet az M44-es

A Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt.
szerint megkezdődhet év végén – eredményes kivitelezői közbeszerzési eljárás
esetén – az M44-es főút leghosszabb, 62
kilométeres Tiszakürt és Kondoros közötti
szakaszának építése.
Az új nyomvonalú, 2x2 sávos gyorsforgalmi úton többek között négy különszintű

csomópontot, valamint 44 alul-, és felüljárót építenek. A Kőrös folyó fölött egy 450
méter hosszú acél híd ível majd át.
A tervek szerint az összesen 111 kilométer hosszú M44 további két, NagykőrösTiszakürt és Kondoros-Békéscsaba közötti
szakaszának építése, sikeres közbeszerzés
után 2017-ben indulhat el.
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OLVASS NYÁRON IS!
Könyvtárunk különböző korosztályoknak az alábbi könyveket ajánlja:
Felnőttek részére:
Nicholas Sparka: Engem láss!
Kathryn Taylor: Az örökös
Kristina Ohlsson: Mio Blues
Mörk Leonóra: Lány igazgyöngyökkel
Borsa Brown: Az Arab
Jennifer Ashley: A tökéletes nevelőnő
Vincent&Vincent: Nincs út a nap
alatt
Diana Gabaldon: Outlander sorozat
Cassandra Clare: A végzet ereklyéi
sorozat
Fredrik Backman: Itt járt BrittMarie
Martina Cole: A család
Utazni vágyóknak:
Nyitott szemmel sorozat könyveiből
Törökország
Olaszország
Németország
Bulgária
Útitárs sorozatból:
Spanyolország
Párizs
Görögország
Gyerekeknek:
May Szilvia: A Fásli Utcai gyerekkorház
Jordi Busquets: Az erdei manók
legendái
Vig Balázs: Puszirablók
Szepes Mária: Pöttyös Panni Csupaszín
Szepes Mária: Pöttyös Panni Naplója
Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka
nyári meséi
Jeff Kinney: Egy ropi Naplója
Leiner Laura: A Szent Johanna gim
Rachel Renée Russel: Egy zizi
naplója
Jacqueline Wilson: Apja lánya
Katja Reider: Uszodai történetek
(Olvasó Leó sorozat)
Annette Cöster: Két póni dupla
öröm (Olvsó Cinke sorozat)
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Választás után - válaszút előtt
Lehet, hogy a nagyarányú részvétel mellet lezajlott, és egyértelmű
eredménnyel járó önkormányzati
választás után különösen hangzik,
mégis vannak, akik ismét választás,
válaszút előtt állnak. Akik alulmaradtak, azokra gondolok. Minden
fanyalgás nélkül. Mert senkinek ne
legyen kétsége; mindannyiunk számára fontos a dolog. Rajtuk is múlik ugyanis, hogy élhetőbb lesz- e
Lakitelek.
Valami bölcsesség hiányozott
belőlük, de mindenképpen rossz
hangot követtek, amikor a választók
hitét-bizalmát félre értve, az előző
választásokat követően többségben
győztesnek érezték magukat. Pedig
nagyon korán kiderült, hogy rossz
úton járnak; mégis elmentek egészen
az időközi választások kikényszerítéséig, ami végül a kirekesztő vereséghez vezetett. Nehezen érthető;
ki, mi hajszolhat felnőtt embereket
ilyen státuszromboló helyzetbe. Hacsak nem a politika.
Mindannyian tudjuk, ha szerethetné is bárki, hogy legyen; nincs
két Lakitelek. Azt akarom mondani, hogy mi mindannyian, a választásokon vereséget szenvedőkkel, a
rájuk szavazókkal együtt vagyunk
lakitelekiek. Attól, hogy másra adtuk le voksainkat, még nem vagyunk
egymás ellenségei. Ha valaki elesik,
nem kérdezzük meg, hogy kire szavazott, mielőtt felsegítenénk. Kérdés
persze, hogy tudunk-e mindannyian
így gondolkodni.
A legfőbb kérdés mégis az, hogy
támogatóikkal, pártfogóikkal együtt,
azok, akik nem kerültek be a testületbe, ezúttal milyen utat választanak.
Elfogadják-e a meghatározó többség
akaratát; vagy továbbra sem tisztelve
azt, szembe mennek vele. Elhatározásukat a választások egyik legfőbb
tanulsága is segítheti: hogy tudniillik
településünket senki nem tudja, és

nem is akarhatja uralni, vagy kisajátítani.
Mindegy, hogy tisztségben, vagy
azon kívül van valaki, egyetlen elfogadható célja lehet: a falu fejlődését segíteni. Még ha akadt is, aki
nem látta elégszer magát a választás előtti napra szervezett közös
virágültetésen, kívülálló számára
az arról szóló fényképes tudósítás
vigasztaló, biztató lehetett. Összefogni látszott a „Lakitelekma”, és a
„Lakitelekholnap” is.
A hittel élő ember számára parancs: „Úgy szeressétek egymást,
ahogy én szeretlek titeket!” Ma már
talán zordabb idők járnak, ezért beérhetjük akár csak a békességgel is.
Elég, ha segítünk egymásnak, nem
békétlenkedünk, és főleg nem gyűlölködünk. Egy választási szlogen
juttatta mindezt eszembe, ami a békés együttélésünknek is jó alapja
lehet. Újabb „keresztes hadjáratot”
hirdetni kinek érné meg? Mindenki
tisztában van vele, hogy az ilyenféle
hadviselés ember számára dicsőséget még soha nem hozott. És ha még
egyszer vissza lehet utalni a szlogenre, mondhat bárki akármit; amit cselekszik, az úgyis megmutatja, hogy
azt hit alapján, álszent módon, vagy
nyilvánvaló rossz szándékkal teszi.
Ahogyan a választás előtt voltak,
ma is vannak értékei, van használható tudása minden olyan jelöltnek, aki
a testületen kívül rekedt. Csak az a
kérdés, hogy szándékaik szerint tudásukkal, képességeikkel közösséget
vagy érthetetlenül azon kívüli, attól
idegen érdekeket szolgálnak. Számukra is figyelmeztető kell, hogy
legyen egyes híveiknek a megnyilatkozása, akik megbékélés helyett
fenyegetően már ma egy – minden
bizonnyal csupán vereség utáni apátiájuknak köszönhető – rövidre szabott „fegyverszünet” leteltére várnak, figyelmeztetnek.

Távolabbról, testületen kívülről,
annál valamivel nehezebb együttműködni, mint amit a mindennapos jelenlét, a dolgokban történő közvetlen
részvétel lehetősége kínált. De lehet.
És ha valódi együttműködés, netán
segítség; bármennyi is, sokkal több,
mint az eddigi. Itt az alkalom tanújelét adni, hogy lovagiasság, közéleti
elegancia, tisztesség, a falu életében
teljesen fölöslegesen megjelenő,
ráadásul félre is értett pártérdekek
mellet, de akár azokkal szemben is
létezik. Ha már a párt, a hatalmi érdekeket néhányan a falu életébe ilyen
szerencsétlenül belekeverték.
Ismerve az előzményeket lehet,
hogy nem könnyű segítő kezet nyújtani. De megérné. Mi több, jó lenne,
ha többen is adósnak éreznék magukat. Feledtetve a közelmúlt tévedéseit, hibáit, érdemes lenne valamit mielőbb visszaadni abból, ami az utóbbi
másfél évben elveszett. Ha valakinek
szüksége van rá, egyedül ez adhat hiteles feloldozást a közelmúlt vétkei
alól. Ez ráadásul használhatna a falu
megkopott hírnevének is.
Akik a választáson alul maradtak,
azoknak és híveiknek nem azt üzenték a választást eldöntő szavazatok,
hogy most már „kívülről” nyugodtan
ellenségeskedjenek. Most mintha békesség lenne. Nem lenne szerencsés,
ha egy idő után minden ott folytatódna, ahol az időközi választások előtt
abbamaradt. Szomorú lenne, ha nem
értenék, de ne is legyen kérdés, hogy
megértik-e a többség akaratát. Itt az
alkalom bebizonyítani, hogy „hittel,
szívvel, lélekkel” lehet helyes utat is
választani. És – gondolom, a választók többsége is úgy érzi - rendben is
lesz minden, ha választásában, tetteiben egyenként mindenki kizárólag
saját lelkiismeretére támaszkodik.
Áldás békesség!
Terjéki Ferenc
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Elkészült a műfüves pálya

Miután a műfüves labdarúgó pályát
–a sportág kedvelőinek nagy örömérea kivitelezőknek sikerült április utolsó
napján este kilenc órakor „készre jelenteniük”, megvolt a lehetősége a majális
keretében történő felavatásnak. A beruházás terep előkészítésében mások mellett Varga Lajos, a tükör kialakításában
Földvári Dezső, a teniszpálya kerítéséhez az egyesület többszázezres külön
költségvállalása mellett, a szükséges
anyagok biztosításában Varga György
vállalkozók hozzájárulását, munkáját
illeti köszönet.
Az MLSZ megyei igazgatóság társadalmi elnöke Szabó Mihály, Zobokiné
Kiss Anita polgármester és Szentirmay
Tamás egyesületi elnök társaságában
történt jelképes szalag átvágása után a
sportmajális első pályára lépői az ovifocisok voltak. Néhány év elteltével már
minden bizonnyal ki tudják használni
a pálya teljes méretét, ezúttal azonban
edzőjük Verebélyi Gábor segítségével
még csak a fél pályát vették igénybe;
persze így is nagy sikert aratva.
Az igazi nagyüzem akkor indult
be, amikor nyolc csapat részvételével
a focitorna vette kezdetét. Két négyes
csoportban körmérkőzéseken minden
résztvevő szinte kifulladásig futballozhatott. A sorsolásnál már a csapatok nevei is élményszámba mentek. A jelentkezés sorrendjében a Laki Turbó, Laki
Fürge, Lángosok, Favágók, Hanyatt
SE, Törő FC, Hét Mesterlövész és a
Leáll Margit várták a küzdelmeket. Két
igazán bátor együttes volt. A Laki Turbó és a Laki Fürge, az önkormányzati

dolgozók két, „fiúk-lányok” alkotta vegyes csapata. Csak közöttük nem volt
valamilyen szinten aktív labdarúgó.
A csoportmérkőzések után a két-két
első küzdött meg az élcsport helyezéseiért, a végső győzelemért. A legfőbb
esélyes a Leáll Margit volt. Sztárokkal
megtűzdelve, pontveszteség nélkül hozták selejtező mérkőzéseiket. Az LTE ifjúsági csapata edzőjükkel megerősítve
azonban a döntőben megtréfálta őket.
A selejtezőkben elszenvedett vereségért visszavágva, hosszabbításban 1:0
arányban a Törő FC legényei legyőzték az esélyesebbnek látszó ellenfelet.
Az élboly játékerejére jellemző, hogy
minden mérkőzésen minimális különbséggel kerekedtek felül a győztesek, és
még a harmadik helyezésért vívott küzdelemben a Hanyatt SE javára is csak a
hosszabbítás hozott eredményt. A döntő negyedik helyén a Favágók fejezték
be a küzdelmeket.

Semmit nem von le az élen végzettek eredményeiből az a tény, hogy
a szervezők legnagyobb örömére volt
több csapat is, amely a tornára nem
győzni, hanem „csak” játszani érkezett.
A szurkolók sokasága igazolja, hogy az
ő teljesítményük is igazi élményszámba
ment. Közöttük voltak olyanok is, mint
a Lángosok; a serdülők egy apukával
és egy kapussal megerősített csapata.
Legtöbbjüket a tehetséges lakiteleki
serdülő csapat bajnoki mérkőzésein
rendre láthatjuk. Szeretnénk azonban
remélni, hogy egy-egy foci-buli, vagy
tenisz-csata alkalmával egyre több
olyan, sehol nem igazolt sportkedvelővel is találkozhatunk, akiknek ebben
a nagyszerű létesítményben minden
bajnokságtól függetlenül örömet jelent
majd egyszerűen „csak játszani”.
Az ugyancsak műfüves teniszpályát
sajnos a majálisra nem sikerült befejezni, de a beruházásra adott határidőn belül végül az is elkészült. A kerítés megépítését a sportág kedvelői vállalták.
Miután elkészült, közülük többen nagy
örömmel ki is próbálták a pályát.
A település eddigi legnagyobb értékű egyesületi sportlétesítményét a
lakiteleki lakosok térítésmentesen, a
nem helybéliek térítés ellenében használhatják. A vagyonvédelem miatt zárt
pályák használatára – mivel az egyesületnek nincs teljes munkaidőben
dolgozó gondnoka – a 06309950390
telefonszámon, lehetőleg előző napi
bejelentkezés alapján a van lehetőség.
- tf -
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Gyermeknap a Holt-Tisza partján
A Holt-Tisza partján lévő tisztáson
tartotta gyermeknapját a lakiteleki önkormányzat. A nagy meleg ellenére is
sokan vettek részt a különböző programokon.
Délelőtt folyamán lehetett focizni, rönköt dobni, zsákban futni, és ki
lehetett próbálni a puszta sít. Délután
kezdődtek a kézimunka foglalkozások
a platánfák árnyékában. A kerékpár
kedvelők kipróbálhatták, hogy milyen
ügyesek. Ifj. Szűcs Pál jóvoltából, aki
levegőbe eresztette drónját, meg lehe-

tett nézni, hogy milyen is a Tőserdő
felülnézetből. A Holt-Tisza vizén
mini motorscsónak bemutatót tartott.
Aki akart, az lovagolhatott, vagy lovas kocsira ülhetett. Ki lehetett próbálni milyen messzire hord a tűzoltók
fecskendője. Népszerű volt az arcfestés, a lufi hajtogatás a trambulinozás,
a légvár, és a körhintázás, amit az
önkormányzat jóvoltából ingyen vehettek igénybe a lakiteleki gyerekek.
A fagyiért sem kellett nekik fizetni, és
szörpöt is ihattak, ha megszomjaztak.

Akik a lekváros kenyérevő versenybe
beneveztek, azok jól összekenték magukat baracklekvárral. Íjász bemutatót is láthattak az érdeklődők.
A színpadon fellépett az Ifjúsági
néptánc csoport, a Dalma Dance, a
Zafira Dance, az Aero Fit Dance, és a
mazsorett csoport. A programot a Mosolyra Hangolók interaktív produkciója zárta.
A Tősfürdőt a 14 év alatti gyerekek
ezen a napon ingyen vehették igénybe, a kalandparkot pedig féláron.
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Bajnokok az ifjúságiak!

A serdülő már korábban, a megyei
másodosztályú felnőtt, és a vele párhuzamos bajnokságban szereplő ifjú-

sági csapat június negyedikén fejezte
be a helyezésekért vívott küzdelmeket
a 2015/2016. évi bajnoki idényben.

A tehetséges serdülők a dobogóról mindössze egy ponttal lemaradva
a negyedik helyen végeztek, az ifjúságiak pedig szinte hihetetlen gólkülönbséget produkálva (26 mérkőzésen 146 lőtt és mindössze 10 kapott
gól) megnyerték a megyei másodosztály északi csoportjának bajnokságát. A fantasztikus gólkülönbség
ellenére az ifjúságiak küzdelme az
utolsó pillanatig nagyon szoros volt.
Nagy riválisukat, a Lajosmizse csapatát végül egy ponttal sikerült megelőzniük. A mezőnyből kiemelkedő
harmadik csapat a Kerekegyháza
volt, ők bronzérmüket már a győztes
lakiteleki fiatalok ellen hazai pályán
megvívott utolsó előtti mérkőzésük
után átvehették.

„Csúcsdöntő” Lakiteleken!
többet gyűjtött az őszinél. A rutinos
idősebb, és a még ifjúsági korú játékosok nagyon jól kiegészítették egymást.

Egy lakiteleki torna keretében torna keretében június tizennyolcadikán,
most fordul elő először, hogy az északi és a déli csoportok bajnokai, illetve
második helyezettjei megmérkőznek
egymással. Itt dől el, melyik csapat
lesz a megyei másodosztály abszolút
ifjúsági bajnoka, valamint második,
harmadik, negyedik helyezettje.

A felnőtt csapat negyvenhat pontot
gyűjtve a kilencedik helyen végzett. A
tavaszra történő felkészülés időszakában még úgy tűnt, hogy főleg sérülések miatt meggyengült az együttes.
A kényszerűen megfiatalított gárda
azonban a tavaszi szezonban helyenként szinte remekelt. Olykor a forduló
meglepetését szolgáltatva hat ponttal

A szomszédvárak közül Nyárlőrinc
negyvenkilenc ponttal a hetedik,
Tiszaalpár harmincnégy ponttal a tizenkettedik helyen zárta az idényt.
A megyei másodosztály északi csoportjában Lajosmizse előtt, ezúttal is
a Városföld csapata szerezte meg a
bajnoki címet.
Az utolsó bajnoki mérkőzés után,
a Bugac csapatának legyőzését követően a szezonzárás is megtörtént. Ebből az alkalomból bőséges vacsorát
kínálva ezúttal a „főszurkolók” látták
vendégül a csapatot. Most egy rövid
nyári pihenő következik, majd új
edzővel jöhet a 2016/2017-es bajnokságra történő felkészülés, valamikor
augusztusban pedig az újabb bajnoki
nyitány.
Az egyesület vezetői és csapatai
ezúton is köszönik a munkájukhoz,
szereplésükhöz kapott támogatást,
a mérkőzéseken tapasztalt biztatást!
Mindezt örömmel veszik a folytatásban is.
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Hárman abbahagyták
A szezon végén az utóbbi évek
meghatározó játékosai közül ifj. Tóth
Sándor, Kalics József és Seres Zsolt
jelentette be, hogy befejezte aktív
pályafutását. Mindkét helyi játékos
végigjárta a lakiteleki korosztályos
csapatokat, míg eljutottak a felnőtt
keret tagságig. Ifjú Tóth Sándor időközben több korosztályban is sikeres
utánpótlás edzővé is vált. Az ő munkájának is köszönhetően lett az idén
bajnok U19 korosztályos az ifjúsági
csapatunk. Ha rászánná magát, szin-

te biztos, hogy Kalics Józsefre is hasonlóan sikeres edzői munka várna.
Az aktív labdarúgástól velük együtt
búcsúzó Seres Zsoltot – bár „vendégjátékos” - ellenfelei is minden bizon�nyal lakitelekiként tartanak számon.
A lakiteleki öregfiúk csapata mindhármukat tárt karokkal várja. Közben
pedig többen reménykedünk, hátha
meggondolják magukat, és továbbra
is a felnőtt csapat rendelkezésére állnak.
Terjéki Ferenc

Ötven évvel ezelőtt fejezték be az általános iskolát
Fél évszázaddal ezelőtt fejezték be
az általános iskola nyolcadik osztályát.
Most találkoztak ismét az emeletes iskolában, a volt osztályukban.
1966-ban végzett lakiteleki általános iskola 8/a osztályos tanulói ismét
találkoztak. Azóta eltelt ötven év. Szülők nagyszülők lettek, egy emberöltőt
megéltek. Akkor huszonheten ültek az
iskola padjaiban. Most csak tizenhárman.
Sajnos nyolcan már nem lehettek közöttük, a többiek pedig nem tudtak eljönni.
Egykori osztályfőnökük Aradi Aranka

sincs már az élők sorában. A volt tanáraik
közül is csak Kotvits Jánosné és Csinger
Sándorné él, ők ott is voltak az évfordulón.
Sorba érkeztek az egykori osztálytársak és bizony volt olyan, akit nem ismertek meg a többiek. Ja, ötven év nagy idő,
ez alatt nagy változáson esik át az ember.
Voltak közöttük olyanok, akik messze
kerültek Lakitelektől, míg néhányan a
településen élnek most is. A volt diákok
nevében Erki Mária vállalta a hetes szerepét, ő jelentett a tanároknak. Vállalta

azt is, hogy visszaemlékezik az ötven évvel ezelőtti időkre. Emlékezett arra, hogy
1966-ban aláíratta az úttörő nyakkendőjét
az osztálytársaival. A nyakkendőt most is
elhozta, és azt kérte a jelenlévő egykori
diáktársaitól, hogy ott írják alá, ahol ötven
évvel ezelőtt. Néma főhajtással emlékeztek meg azokról, tanárokról és diákokról,
akik már nem lehetnek közöttük. Természetesen mindenki elmesélte azt, hogy mi
történt vele, az elmúlt félévszázadban. A
beszélgetést az Autóscsárdában folytatták, már fehér asztal mellett.
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Hurrá nyaralunk! Kalandra fel!
A Kiskunsági Nemzeti park szomszédságában a Holt-Tisza partján elterülő Tősfürdő már évtizedek óta
varázsolja el környezetével az idelátogatókat. A táj idillikus hangulatával
minden korosztályt magával ragad. A
Fürdő 4 hektáros ligetes, parkosított területen helyezkedik el, ahol mindenki
megtalálja a neki való kikapcsolódási
lehetőséget.
A fürdő három termálmedencével,
egy úszómedencével, egy gyermekmedencével és pancsolóval rendelkezik.
A 42 Cº-os alkálihidrogén-karbonátos
gyógyvizet még 1970-ben tárták fel,
azóta szolgálja a vegetatív idegrendszeri zavarokkal, mozgásszervi megbetegedésekkel szenvedőket vagy csak az
ellazulni vágyókat. De baleseti rehabilitáció esetén is ajánlatos ez a gyógyvíz. A gyermekmedence csúszdával is
rendelkezik, hogy a kicsik igazán önfeledten tölthessék el a napot. A legkisebbek pedig a pancsolóban tudják élvezni
a napsütést.
A fürdő életét több program színesíti: június 25-től minden szombaton
éjszakai filmvetítéssel egybekötött
éjszakai fürdőzést szerveznek este
nyolctól éjfélig. 2016. július 29.-én a
hagyományokhoz híven ismét megrendezésre kerül a „strandok éjszakája”.
Ha a család elmegy a Tősfürdőbe,
akkor már nem szabad kihagyni a
tőserdei barangolást vagy a holt-tiszai

csónakázást sem! A csónakkölcsönző
stég különlegessége, hogy újrahasznosított PET palackokból készült, teljesen
környezetbarát, de emellett stabil és
mutatós is. A biztonság miatt sem kell
félni, hiszen a csónakázáshoz mindenki
megfelelő méretű mentőmellényt kap,
hogy teljesen nyugodtan élvezhesse a
Holt-Tisza csodálatos látványát.
Nyitva tartásunk 2016 jún.17.-től
aug. 21.-ig: minden nap 9 órától 19 óráig. Augusztus 22-től 31-ig 9-17 óráig.
A Tőserdei Kalandpark a Tősfürdő
területén található erdős terület szomszédságában található. A területét még
a Tisza alakította lépcsőzetesre. Ez a
lépcsőzetesség és a természetes erdő
adja azt a pluszt, amitől ez a kalandpark
igazán hangulatos és átélhető. Az üzemeltetők célja az, hogy mindenkiből
előhozzák a kisgyermeket és a hőst.
A kalandpark három pályarendszerrel, tavasztól őszig várja az aktív vendégeket. Minden szintnek és korosztálynak van megfelelő pálya. A kezdőket
egy három akadályos gyakorló pálya
segíti a felkészülésben, ahol olyan elemek is feltűnnek, amik a nehezebb pályákon is.
Nincsen ok a félelemre, hiszen hozzáértő animátorok segítenek az öltözködésben és tanítják meg a pályának a
használatát. A biztosítókötelek és hevederek pedig erősen tartanak. Ha va-

laki csak csónakázni jött a Tőserdőbe
és nem hozott cipőt egy ilyen kalandhoz, de mégis kedve lenne hozzá, az is
megoldható. A kalandpark a jegy mellé ingyenesen biztosít több méretben
megfelelő cipőket az akadálypályák
legyűrésére.
A kisgyermekeket 150 cm-ig 13
akadályos pálya várja, ahol animátorok
is segítik őket. 150 cm felett már egy
nehezebb, 16 akadályos pályát is ki
lehet próbálni, ami már igen nagy magasságkülönbséggel rendelkezik az
erdő adottságainak megfelelően. Még
nagyobb adrenalin löketért, a 160 cm
felettieknek a 9 szakaszos 17 m csúcsmagasságú csúszó pálya felel.
A vadregényes pályákon kalandozva
nemcsak a gyerek, de a felnőtt is kön�nyen Indiana Jonesnak vagy Tarzannak
képzelheti magát. A nap végén a pályákat teljesítve mindenki úgy érezheti,
hogy tett valamit, olyan akadályokat
győzött le, amiről nem gondolta volna,
hogy sikerül.
Nyitva tartás:
2016. június 20.-ától minden nap 917 óráig (16 óra kasszazárás)
Csoportok számára bejelentkezés
szükséges a +36 70/337-66-56 telefonszámon.
Esős idő esetén zárva tartunk.

Hírek egy percben
Június elsején Kovács Károly
tiszakécskei és Verebélyi Gábor
lakiteleki szakvezető szervezésében
településenként 2-2 óvodás focicsapat vett részt egy tornán az intézményi Bozsik-program keretében
Lakiteleken. Sütő Lászlóné intézményvezető mellett több szülő érdeklődése is kísérte az ovisok bemutatóját.
Június negyedikén a trianoni békeszerződés aláírásának kilencvenhatodik évfordulóján, a Nemzeti Összefogás Napján megemlékezésre került
sor a Templomparkban. Az eseményre
a település fő útvonalain kihelyezett

nemzeti jelképek is emlékeztettek.
Június ötödikén, vasárnap a kora
reggeli órákban a Tősfürdő munkaépületében véletlen figyelmetlenség
következtében sósav és hipó keveredett, és ennek következtében mérgező
klórgáz szabadult fel. A figyelmetlenséget elkövető dolgozó időben ki
tudott menekülni a helyiségből, így
nem esett baja.
A biztonság érdekében előírás
szerint megtörtént riasztásra tűzoltók és katasztrófavédelmi szakemberek vonultak a helyszínre.
Áramtalanították az épületet, majd
szakszerűen átvizsgálták. Megálla-

pították; azon túl, hogy a dolgozó
nem szenvedett károsodást, a levegőbe sem került mérgező gáz. Ezek
után felszabadították az addig zár
alá vont területet.
Június elején a Lakiteleki Tűzoltózenekar két napos lengyelországi
fúvós versenyen vett részt. Bronz
diplomájuk mellé elnyerték a legjobb
külföldi zenekarnak járó elismerést
is.
Július 21. napjáig a LakitelekSzolnok útvonalon pályakarbantartás miatt pótló buszok járnak. Utazás
előtt érdemes érdeklődni a vasútállomáson.

12. oldal

2016. június

Helyi Híradó

FELHÍVÁS!
ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉP
ÉS INTERNET HASZNÁLÓI
TANFOLYAM A KÖNYVTÁRBAN
A tanfolyam időtartalma: 20 óra,
kezdő időpontja: 2016. július 5. (kedd)
Szeretné elsajátítani a számítógép használatához
és az internetezéshez szükséges alapvető ismereteket?
Keresse könyvtárunkat és kérjen
bővebb felvilágosítást személyesen, e-mail címen
vagy telefonon: 76/448-957.
Jelentkezési határidő: 2016. június 24.
Szabó Istvánné könyvtárvezető

Anyakönyvi hírek
Születtek: Bognár Mihály (anyja neve Szabó Anna), Kovács
Dóra (Lovas Edina), Bene Dániel (Laczkó Nóra), Varga Zoltán
(Galántai Szilvia), Varga András (Galántai Szilvia), Győri Botond Sándor (Bálint Nelli), Schneider Melissza (Kállai Erzsébet), Németh Géza (Szuromi Szilvia).
Házasságot kötöttek: Márkovics Mária Henrietta és Kispataki
István, Rózsa Mária Rozália és Hangyási János, Kamondy Kitti
Éva és Kajtár Ferenc Roland, Tóth Klaudia és Farkas Roland,
Halutkai Judit és Szabó Zoltán, Fekete Ilona és Szabó Krisztián.
Elhunytak: Oláh Mihályné Kecskés Ilona 1933, Kovács
Józsefné Bende Erzsébet 1942, Tyukász György 1933, Jóljárt
Lászlóné Dékány Sára 1931, Danics Istvánné Varga Irén Ilona 1934, Horváth Ferenc István 1959, Szabó Levente 1993,
Gyuricsán Lajos András 1956, Szabó Károlyné (Roza Anna)
1944, Budai János 1955, Bakó János 1960.

Ingyenes apróhirdetési szelvény
Hirdetés szövege: _________________________
________________________________________
________________________________________
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Polgármesteri hivatal:
76/449-011
Művelődési ház: 76/449-034
Könyvtár: 76/448-957
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76/449-135
Posta: 766548-063
Általános iskola: 76/449-077
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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
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