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Augusztus hónapban megkez-
dődött az Esze Tamás és a Kodály 
Zoltán utca szilárd burkolattal törté-
nő ellátása. Hosszú idő óta meglévő 
csapadékvíz elvezetési problémák is 
megoldásra kerülnek az aszfaltozás-
sal együtt. A munkálatok megkezdé-
se előtt utcafórumot tartott az önkor-
mányzat, ahol a lakossággal történő 
egyeztetést követően megkezdődhe-
tett a kivitelezés.

Várhatóan három héten belül az 
elkészült munka átadásra kerül.

Hamarosan elkezdődik a Liget 
utca aszfaltozása is. Az ott lakók je-
lentős, az önkormányzati rendeletben 
meghatározott közút hozzájárulás-
tól, jóval több önrészt vállaltak. Az 
önkormányzat 1.7 millió forint költ-
séggel járul hozzá a kivitelezéshez. 
A következő években, további utcák 
aszfaltozása várható.
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Egy perces hírek
Az Eötvös Iskolában a 2016/2017-es 

tanévben több új pedagógus is oktatja 
majd a gyerekeket. Az újonnan alkalma-
zott pedagógusok és az általuk tanított 
tantárgyak: Ripp Zsuzsanna (német nyelv, 
úszás és napközi otthoni foglalkozás),  
Szarvák András (biológia és természet-
ismeret), Kővágó Miklós(testnevelés, 
úszás, sportkör), Győri Piroska (nap-
közi otthoni foglalkozás), Kálóczi Zsó-
fia (magyar nyelv és irodalom, hon- és 
népismeret, tanulószobai foglalkozás),  
Gondi Kitti (tanító, napközi otthoni fog-
lalkozás), Peszeki Anita (német nyelv és 
tanulószobai foglalkozás), Hanó Zsóka 
(napközi otthoni foglalkozás és úszás),  
Rónyai Gyöngyi (napközi otthoni fog-
lalkozás).

A Szivárvány Napközi Otthonos 
Óvodában is történt változás a dolgo-
zók körében. Nyugállományba vonult 
Vankóné Török Katalin óvodapedagó-
gus, valamint Kasztel Antalné kisegítő. 
Ankáné Tábori Hajnalka más települé-
sen, Kecskeméten folytatja munkáját. 
Helyettük érkezett: Musa Melinda és 
Sebestyén Andrea óvodapedagógus, 
valamint Géró Norbertné kisegítő. 

A piaccal kapcsolatos az a hír is, 
hogy újabb két pad lett kihelyezve az 
újonnan épült parkolók mellett. Ezen 
kívül négy szemétgyűjtő és tíz kerék-
pártartóval is bővült a terület. Így már 
sokkal szebb, látványosabb és haszno-
sabb is lett a piactér.

Elbontásra került a piacon lévő régi, 
hagyományos WC. Az épület semmi-
lyen körülmények között nem felelt 
már meg a XXI. századi követelmé-
nyeknek. Először a cserepet szedték le 
róla, majd a tetőt, ami után a Komatsu 
összedöntötte az épületet. A téglákat 
megpucolták, amit az önkormányzat 
vagy felhasznál majd a későbbiek fo-
lyamán, vagy értékesít.

Három utca aszfaltozása
is megvalósul
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2016. július-augusztus
- A nyári szabadságok megkezdése 

előtt több fontos napirendet tárgyalt a 
képviselő-testület. 

A júliusi ülésen elsőként a telepü-
léskép alakításáról és védelméről szóló 
önkormányzati rendeletet módosítot-
ták a képviselők. Minden önkormány-
zati választást követő fél éven belül 
újra kell választani a bizottság tagja-
it, ennek megfelelve a településképi 
bizottság tagjai lettek: Berecz László, 
Berze György, Csikós Mihály, Dankó 
László, és Vankó József. Az eljárás 
menete egyszerűsödött, a bizottság 
tagjai véleményüket elektronikusan is 
kifejthetik, nem szükséges ülésezniük.

Az önkormányzat pályázatot nyúj-
tott be „Közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatásra” . A pályázat 
keretében a közösségi szintér eszköz-
állományának bővítésére szeretnének 
támogatást nyerni. A projekt összkölt-
ségvetése bruttó 2.266.509.-Ft, amely-
ből az önerő biztosítása 577.960.-Ft.

Az önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetési rendeletében biztosította a 
fedezetet az iskolai lovas oktatással 
kapcsolatos kiadásokra. Az év első fe-
lét (a 2015/2016. tanév II. félévét) érin-
tő lovas oktatás véget ért, az ezzel kap-
csolatos kiadások rendezésre kerültek. 
Időközben több olyan ügy merült fel, 
melyek rendezéséhez az önkormány-
zatnak jelentős többletforrásokat kell 
előteremtenie. Ezért, valamint a lovas 
oktatással kapcsolatos szülői vissza-
jelzések miatt a 2016/2017. tanév I. 
félévében a lovas oktatás nem kerül tá-
mogatásra, az előirányzat maradvány 
átcsoportosításra került a működési 
általános tartalékba.

Az Országos Mentőszolgálat Ala-
pítvány a Kecskemét Mentőállomás 
mentőautóinak felszereltségének javí-
tásához - konkrétan egy Lucas neveze-
tű újraélesztéshez szükséges mellkasi 
kompressziós rendszer beszerzéséhez 
- kért támogatást az önkormányzattól. 
A lehetőségeket számba véve 100 ezer 

forint támogatás nyújtásáról döntött a 
testület.

A 2002-től kezdődően megbízási 
szerződés állt fenn a Magna Produk-
ciós Iroda Bt., (Harmatos Zoltán a 
szerk.) valamint az önkormányzat kö-
zött. Ezt a szerződést 2016. július 15-
i hatállyal a Magna Produkciós Iroda 
Bt felmondta, ezért szükségessé vált 
olyan személlyel vagy vállalkozással 
új szerződést kötni, aki a rendszergaz-
dai és informatikusi feladatokat ellátja. 
A kecskeméti székhelyű Center Com-
puter Kft-vel kötött 2 éves szerződést 
az önkormányzat. 

Véleményezte a testület a Lakiteleki 
Tölgy Alapítvány „Az utolsó Árpád 
kori templom” építési pályázatát és an-
nak illeszkedését a településfejlesztési 
programba. 2014 év végén a képvise-
lő-testület jóváhagyásával elkészült az 
a fejlesztési koncepció, amely a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretén belül megnyí-
ló pályázati lehetőségek kihasználását 
teszi lehetővé. Az akkori 9 fejlesztési 
elképzelésből (Egészségház kialakítás, 
Általános Iskola bővítése, Holt-Tisza 
part fejlesztése, Településközpont fej-
lesztése, Közlekedésfejlesztés, Kerék-
párút építés, Védelmi központ építése, 
Gondozási központ bővítése, Művelő-
dési ház bővítése). 4 jutott tovább az 
előminősítőn, amelyből a kerékpárút 
projekt 240 milliós költségvetéssel 
már a megvalósítás fázisába lépett, a 
maradék 3 (Egészségház, Turisztika, 
Csapadékvíz) pedig elő van készítve 
a pályázat benyújtására, illetve meg-
valósításra. Lakitelek vonatkozásában 
a virtuális keretösszeg 570 millió fo-
rint, melyből a Holt-Tisza part turisz-
tikai fejlesztésére 170 millió forint 
került jóváhagyásra az önkormány-
zata részére. Ezen projekt keretében 
sor kerül majd a holtág egy részének 
kotrására, a szabad strand fejleszté-
sére, sétányok építésére, utcabútorok 
(padok, hulladékgyűjtők, kerékpár-
tárolók, virágládák) elhelyezésére. A 
turisztikát érintően a kidolgozás, már 

tervezői szakaszban van. Ugyanezen 
pályázati kiírásra nyújtott be pályá-
zatot a TÖLGY Alapítvány is. („Az 
utolsó Árpád kori templom” építése 
a korábbi ásatások helyén valósulna 
meg, a megpályázott összeg, tájékoz-
tatásuk szerint, 150-170 millió forint 
- annyi amennyit már Lakiteleknek 
turisztikára jóváhagytak.) Tekintettel 
arra, hogy ez a pályázat egy magán-
tulajdonú ingatlanon valósulna meg, 
szemben a nagy látogatottságú, jelen-
tős közösségi érdeklődéssel bíró Holt-
Tisza parttal szemben, így fontosnak 
tartotta a testület, hogy az önkormány-
zat ragaszkodjon a korábbi fejlesztési 
koncepció alapján a már előkészített 
turisztikai projekt megvalósításához.

Pályázatot nyújtott be a Nemze-
ti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programra is az önkormányzat. A 
program keretében kültéri sportpark 
kialakítására lehet támogatást igé-
nyelni. Az önkormányzat a „C” típusú 
sportparkra kívánt pályázni, melynek 
jellemzői az alábbiak:

• minimum 90 m2 alapterületű, 
gumi alapzattal épülő,

• minimálisan 8 eszköz kerül rá te-
lepítésre,

• tolódzkodásra, húzódzkodásra, 
has és hátizom erősítő gyakorlatokra 
és fekvőtámasz gyakorlatokra, vala-
mint lépcsőzésre, bordásfalon végez-
hető gyakorlatokra és függeszkedésre 
alkalmas.

A sportpark megvalósítását a Vas-
út utca végi ingatlanon tervezik, hogy 
egyaránt könnyen elérhető legyen az 
üdülő vendégek és az új osztáson kint 
élő fiatal családok számára is.

Azoknak a szülőknek igényét fi-
gyelembe véve, akik nem tudták alsó 
tagozatos gyermeküket elhelyezni 
az iskolai szünet idejére, az önkor-
mányzat nyári tábort szervezett a 
napköziben. A résztvevő gyermekek 
számára a tábor ingyenes volt, csak 
az ebédet kellett fizetniük a Laki- 
Konyhának.

TESTÜLETI ÜLéSEKrőL jELENTjÜK
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Több ülésen is tárgyalta a testület 
a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgaz-
dálkodási Kft. működését. A Laki-Gaz-
da Nonprofit Kft. 2012. év óta végzi a 
lakossági szilárd hulladék begyűjté-
sét a településen. Folyamatosan igen 
nagy anyagi nehézségekkel küzd. A 
2012. évi indulás óta az önkormány-
zat rendszeres anyagi támogatására 
szorult a Kft., a támogatások vissza 
nem fizetett összege mára elérte a 26. 
millió forintot, továbbá a hulladéklera-
kó felé is jelentős 10 millió Ft feletti 
tartozása van. Az NHKV Zrt. megala-
kulásával, az új szabályzók megjelené-
sével a Kft. anyagi függősége tovább 
növekedett, versenyképessége pedig 
tovább csökkent. A Kft. olyan anyagi 
problémákkal küzd, melyeket a jelen-
leg hatályos jogszabályok betartása 
mellett nem képes orvosolni az önkor-
mányzat, mert a szabályozások most 

már jól látható célja, hogy országosan 
csökkentsék a közszolgáltatók számát, 
ezzel egységesebbé, az állam számára 
átláthatóbbá tegyék a lakossági hulla-
dékgyűjtést. Az önkormányzat olyan 
közszolgáltatóval kötött szerződést, aki 
az új koordináló szervnek megfelelően, 
költséghatékonyan képes működni, sa-
ját hulladéklerakóval, válogatóművel 
és több településsel kötött közszolgál-
tatói szerződéssel rendelkezik. Au-
gusztus utolsó napján rendkívüli ülésen 
tárgyalta a testület az önkormányzati 
tulajdonú Kft-k működését, illetve a 
Településüzemeltetési csoport tevé-
kenységét. Az ülésen, a korábbi ügyve-
zető lemondott vezetői tisztségeiről és 
munkaviszonya közös megegyezéssel, 
ezen a napon megszűnt. Az új vezető, 
Tóth Ferenc lett. A Kft-k megalakulá-
suk időpontjától kezdődő, teljes átvizs-
gálása a napokban megkezdődött.

2016. szeptember
- A képviselő-testület döntött arról, 

hogy a lakiteleki lakosok számára a 
laborvizsgálat szeptember 15-től in-
gyenessé válik. A költségeket az ön-
kormányzat, a lakosság helyett megté-
ríti a vizsgálatot végző, GYÓGY-ÁSZ 
Kft. felé.

- Ebben az évben is csatlakozik 
az önkormányzat a Bursa Hungarica 
pályázathoz, mely szociálisan rá-
szoruló gyermekek részére nyújt 
támogatást. A pályázat kiírása, az 
önkormányzat honlapján kerül ki-
hirdetésre.

- Szociális tűzifa pályázat beadásá-
ról is határozott a testület. A nagyobb 
fűtőértékű keményfára voksoltak a 
képviselők, és döntöttek az önerő biz-
tosításáról is.

Megvalósult a piac
fejlesztésének II. üteme

Elkészült a piactér továbbfejlesz-
tésére elfogadott három ütemre bon-
tott beruházás II. üteme. 

Az elmúlt évben – az I. ütem kere-
tében – burkolásra került az „U” alak 
belső része és a pavilonsor mögötti 
rész, idén pedig a hentesüzlettől a régi 
állatvásártérig tartó szakasz újult meg. 
A közlekedő utak murvás, az épületek 
előtti részek térkő burkolatot kaptak. 
Kialakításra került több mint húsz 
darab új gyeprácsos, valamint két új 
mozgáskorlátozott parkoló. Számos 

előnevelt fával és cserjével gazdago-
dott a piactér. A még komfortosabb 
piacozás érdekében kihelyezésre ke-
rültek padok, hulladéktárolók, ke-
rékpártámaszok és forgalomirányító 
pollerek. A fejlesztésnek köszönhető-
en még használhatóbb lett a piactér. A 
jövőben az őszi-téli csapadékos idők-
ben nem kell majd a piacozóknak a 
sárban közlekedni.

A felújítással sikerült tehermen-
tesíteni a Széchenyi körúti és a Dr. 
Deák I. utcai parkolókat.

Kilencven éves
születésnap 

Csősz Ferencné 2016. aug. 
6-án töltötte be 90. életévét. 
Rozália nénit az önkormány-
zat nevében Dékány Zoltánné 
képviselő és dr. Pethő Anada 
jegyző köszöntötte.

Fotó: Lovas Máté
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Szeretném óvni magunkat a fél-
reértéstől, félremagyarázástól: az 
önkormányzati testület július tizen-
hetedikén a látszat ellenére, nem a 
lovas oktatásra, hanem csak annak 
három millió forintos önkormányza-
ti támogatására mondott nemet. 

Talán köztudott, hogy régóta folyt 
a vita. Szervezők, szülők, képvise-
lők, a téma iránt érdeklődők a kez-
detektől érveltek: legyen, ne legyen. 

A testületi ülésen egyik korábbi 
fő érdekeltje által, ma már kívülál-
lóként, az ügy érdekében megfo-
galmazott legfőbb érv az volt, hogy 
annak idején a testület mindig meg-
találta a módját, a forrást arra, amit 
támogatni akart. Feltehető, hogy ez 
így igaz. Ugyanakkor ebben a tör-
téntek minden magyarázata benne 
van. Mert ész-szerű döntést – főleg 
ha az testületi - befolyásolhat szük-
ség, célszerűség, emberiesség és sok 
minden más. Legkevésbé, és főleg 
nem első helyen az akarat. Minden 
jel arra utal, hogy a lovas oktatás be-
vezetése, és főleg önkormányzati tá-
mogatása annak idején akarati dön-
tés volt. Komolyabb körültekintés, 
esetleg igényfelmérés és főleg kon-
szenzus nélkül. Különben nem vált 
volna ilyen ellentmondásossá - és ha 
már meg is valósult, kellő körülte-
kintéssel minden bizonnyal másként 
szerveződött volna meg.

Még mindig a félreértések elke-
rülése végett: ha vannak, - mert van-
nak! - akik méretei, ereje, patái miatt 
félnek tőle, azért még a ló pompás 
jószág. Ezt senki nem vitatja. Maga 
a megtestesült szépség, méltóság, - 
amit ha különösen is hangzik, lehet 

félve, messziről is szeretni. Évszá-
zadokon át, haszonállatból újra azzá 
vált, ami az ősidőben volt: társállat, 
bizonyos helyzetekben társ - mára 
már nyilván más, mondhatni humani-
záltabb, olykor még terápiás célokat 
is szolgálva. Mégsem mondhatjuk, 
hogy játékszer. Ugyanakkor torna-
eszköznek sem tekinthető – gondol-
junk csak ló lengésben bajnok olim-
piai tornászaink szerére. Mindezek 
ellenére becsülhető minden szándék, 
amely közelében igyekszik tartani 
minket. De ez a „közelség” legyen 
választható. Ne kényszerítsenek 
mindenkit, minden áron nyeregbe. 
Csinálják azok, akiknek ebben örö-
me telik – majd később, akik meg-
engedhetik maguknak.

Sokan hajlamosak végletekbe 
esve, akarati döntést hozni. Nem túl 
szerencsés dolog. 

Nem vagyok egyedül, aki szere-
ti a világ legnépszerűbb sportját. A 
mainál több iskolást is nagyon szí-
vesen látnék egyesületünk csapa-
tainak az edzésein. Ezzel együtt is; 
bár különösen mint csapatsport, sok 
mindenre képes megtanítani, mégis 
erősen vitatható lenne, ha kötele-
ző tantárgyként kellene foglalkozni 
vele. Megfosztva alanyait attól, hogy 
a hozzávaló közelséget, viszonyukat 
a játékhoz, mind szabadon, maguk 
választhassák meg. Mert vannak, 
akik örömmel játsszák, kortól füg-
getlenül. Van, akinek elég, hogy 
egy-egy komolyabb mérkőzés köz-
vetítését megtekinti, mások kéthe-
tente a sportpályán szorítanak helyi 
csapataik sikereiért. Jól teszik! Sok-
féle kedvelése van. De akárhogyan 

is, el kell fogadni, hogy vannak, aki-
ket egyáltalán nem érdekel a foci. 
Legtöbbjüket remélhetően érdekli 
valami más; és ez így van rendjén. 

Valahogy így kellett volna, így 
lehetne közelíteni a lovas oktatáshoz 
is. Akinek kedve van, jó dolog le-
hetőséget kínálni számára. Mert azt 
sem vitatja senki, hogy jó lehet lo-
vagolni. De nem kötelező jelleggel, 
hivatalos iskolai testnevelés kereté-
ben, ráerőltetve mindenkire. Elkép-
zelhető, hogy a lakiteleki általános 
iskolások egy részét komolyabban, 
közelebbről is érdeklik a lovak. 
Közülük minden bizonnyal többen 
szívesen ülnek nyeregbe; néhányan 
talán gondolhatnak a versenyzés-
re is. Szerencsés dolog lehetőséget 
adni nekik. Ám ezt meg lehet tenni 
egy erre a célra létrehozott, a sport-
ág hívei, szponzorok által támoga-
tott egyesület keretében is. De ha 
mindenáron iskolai keretben akarja 
megvalósítani valaki, költségeit elő-
teremtve úgy kell felkínálni, mint 
egy választási lehetőséget a sok kö-
zül. Így lehet, hogy kisebb létszám-
mal kevesebbe is kerülne. És a szük-
séges, forrást is könnyebben meg 
lehetne találni, mert tegyük hozzá; 
a lovaglás kifejezetten luxus sport, 
komolyak a költségei. Kisebb lét-
számmal egyébként hatékonyabb is 
lehetne - könnyebben elérhető lenne 
a siker is, ha az egyáltalán fontos 
valakinek - hiszen így akiket komo-
lyan érdekel, a mai körülményeket 
figyelembe véve két-háromszor több 
időt tölthetnének nyeregben.

Terjéki Ferenc

Nem a lovas oktatásra…

Iskolás gyermekek szállítása
Szeptember 1-jétől, a külterü-

letről bejáró gyermekek szállítá-
sát, a Földvári Trans Kft. látja el. A 
busz kiváló műszaki állapotú, jól 
felszerelt, a biztonságos közleke-

dést szolgálja. A buszvezető Cseh 
István, aki nagy örömmel vállal-
ta a feladatot, és a gyermekek is 
szeretettel fogadták. Hajdú István 
szerződése a nyár folyamán lejárt, 

ezért a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ a feladat ellátá-
sára, új eljárást folytatott le, ahol a 
legkedvezőbb ajánlatot a Földvári 
Trans Kft. adta. 



Lakitelek is bemutatkozott a térségi kiállításon
Minden év augusztus vé-

gén rendezi meg az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület a Tér-
ségi Kertészeti és Élelmiszeripari Ki-
állítást és Vásárt a Hirös Hét keretén 
belül. Ez a mostani már a XIX. volt.

Lakitelek is minden évben bemu-
tatkozik, ezúttal Nyárlőrinccel kö-
zös standon mutatták be értékeiket. 
Szokás az is a Hirös Héten, hogy a 
települések polgármesterei bemutat-
ják falujukat, városukat. Kecskemét 
központjában felállított színpadon, 
Zobokiné Kiss Anita mondta el gon-
dolatait. Beszélt többek között a tele-
pülés elhelyezkedéséről, a turisztikai 
lehetőségekről, a civilszervezetekről. 
Megköszönte mindenkinek a munká-
ját, aki segített abban, hogy egy szép 
és ízléses standot sikerült kialakítani a 
kiállításon. Külön kiemelte Korenika 
Lászlót, aki nagyon sokat tett azért, 
hogy látványos legyen a stand. Meg-
köszönte azoknak a segítségét is, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy termékei-
ket, eszközeiket, tárgyaikat megmu-
tathassa Lakitelek. A polgármester 
beszéde után a helyi Tűzoltózene-

kar lépett a színpadra és mintegy fél 
órás műsort adott, a nagyszámú kö-
zönségnek, akik visszatapsolták a 
zenekart. Ezt követően a standnál az 
Ancsa presszó rétesét, valamint Var-
ga Lajosné ostyasütő által készített 
süteményeket kóstolhatták meg az ér-
deklődők. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Bács-Kiskun Megyei Szerve-
zete különdíjban részesítette a Fürj és 
Fürjtojás Termelő Szociális Szövet-

kezetet (Antal Imre) a XIX. Térségi 
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás 
keretében nyújtott színvonalas szerep-
léséért. A kiállításon az alábbi cégek, 
magánszemélyek állítottak ki: Anna 
Presszó és Pizzéria, Antal Imre, Csi-
kós Mihály, Faragó Bt., Flóravit Kft., 
Kotvics István, Naturalpár Kft., Szik-
rai Borászati Kft., Sánta Erika, Sánta 
Márton, Lakiteleki Nyugdíjas Klub.

Felkészültünk az új nevelési évre
Szép és tartalmas nyári élményeket 

zártunk az óvodában. Az OVI-VAKÁ-
CIÓ ideje alatt óvónőink hét kiváló 
héten keresztül gazdag programokat 
nyújtottak a gyermekeknek. Boldogan 
láttuk, hogy egyre több leendő óvodá-
sunk is betért az ovikapun otthonról és 
a bölcsődéből. Kiváló kezdeményezés 
volt a „Kicsik és nagyik” programunk, 
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal és az 
Idősek Otthonával közösen. Kedves 
színfoltja volt a nyári életnek Bohács 
Jenőné Ági óvónő lábnyomának elhe-
lyezése az emlékezés fája alatt. Mind-
ezekről részletesen olvashatnak a www.
szivarvanyovi.hu honlapunkon.

Nagyon vártuk a szeptemberi talál-
kozást a szülőkkel és a gyerekekkel. A 
nyár folyamán sokat dolgoztunk azon, 
hogy szeptember elsején minden rend-
ben legyen. Két óvodai csoportban par-
kettát cseréltünk. Karbantartónk teljes 

körűen kifestette a régi óvodát valamint 
annak nyitott teraszát, az új óvodában a 
tornateremet, a bölcsődében pedig ket-
tő csoportszobát. Természetesen az ud-
vari játékok festésére is sor került. Az 
óvodában a Katica, Pillangó és a Bóbita 
csoportokban, a bölcsődében a Katica 
és a Mókus csoportokban új bútorokat 
vásároltunk. A bölcsődében homoko-
zót és párakaput építettünk Kiss Balázs 
kertépítő vállalkozó jelentős támogatá-
sával. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
régi óvodában kicserélhettük az elhasz-
nálódott láncos egyensúlyozó udvari 
játékot, a bölcsődébe a homokozót nap-
vitorlával árnyékolhattuk. Mindezeket 
a szülői szervezetek vásároltak meg. 
Nagyon szépen köszönjük a segítséget!

A szülőkkel való együttműködés 
reményében kezdjük a 2016/2017-es 
nevelési évet.

Sütő Lászlóné
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„Adatik tudtára embernek,
asszonynak,

Eljött az ideje
az őszköszöntő napnak!”

2016. október 1-én
Lakiteleken szüreti

felvonulás és bál lesz!

Legyen Ön is a vendégünk!
Óvodai szülők és az óvónők
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ÜNNEpI progrAMoK AuguSzTuS 20-áN
Két napos rendezvénysorozattal 

készült az önkormányzat augusztus 20 
megünneplésére. A jelentősebb prog-
ramok természetesen az ünnep napján 
voltak. Először Kókai Géza reformá-
tus tiszteletes áldotta meg az új kenye-
ret, majd Zobokiné Kiss Anita polgár-
mester szeletelte fel, amit kiosztottak a 
jelenlévők között. Ezt követően a tele-
pülés első embere köszöntötte a 2015. 
augusztus 1. és 2016. július 31. között 
született gyerekeket. Az önkormányzat 
nevében egy oklevelet és egy bébiételt 
adott át a szülőknek. A látványos és 
zenés programok ezután következ-
tek. Először a gyerekekhez szóltak a 
dalok, a bűvész, és báb mutatványok. 
Később táncosok, együttesek léptek a 
színpadra. Este fél tízkor tűzijáték vet-
te kezdetét, amit nagyon sokan láttak. 

Ezt követően a Palmetta együttes adott 
tánccal egybekötött koncertet. A na-

pot Tasi Csaba zárta, aki muzsikájával 
szórakoztatta a közönséget.

Köszönjük az önzetlen segítséget

Ezúton szeretnénk kifejezni 
elismerésünket és köszönetünket 
üdülőtulajdonosainknak Korenika 
Lászlónak és feleségének, hogy a 
Hírös Hét Fesztiválon Lakitelek 
standjának dekorációját, kiállítását 
elkészítették, ezzel egy olyan be-
mutatkozást tudtunk mutatni, mely 

messze felülmúlta a korábbi évek 
kiállításait.

Az ő kezük munkáját dicséri az 
üdülőterületre kihelyezett Tős-Hí-
rek táblák elkészítése is, valamint 
a Lakitelekre érkezők is megújult 
táblákon olvashatják köszöntésün-
ket.

Köszönjük, a sok fáradhatatlan 
munkát, a jó ötleteiket, az önzet-
len segítségüket. Bízom abban, 
hogy sokak tetszését elnyerik az új 
táblák és sok érdekes hírrel tudunk 
majd szolgálni.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester



VoNAToN TörTéNT
Indulásra várunk. A szomszéd né-

gyes férőhelyen egymás mellett fehér 
nadrágos anyuka, és tetovált, szem-
üveges, tini lánya. A lányka mindkét 
lábbal a szemben lévő ülés kárpitját 
tapossa. Hatalmas lábszár tetoválása 
csak úgy virít! Előrehajolok, mintha 
a forgalmista érkezését figyelném, de 
igazából azt remélem, hogy elkapha-
tom a tekintetét; hogy onnan gyorsan 
a lábára, cipőire váltsak. Hátha ész-
reveszi magát. Nem sikerült. Még az 
anyjával is csak úgy maga elé bámul-
va társalgott. 

Aztán egyszer csak azt látom, 
hogy az anyuka cipői is a szemben 
lévő ülést keresik. Tétován, az ülést 
már igen, de annak kárpitját még nem 
taposva. Hát jó, gondoltam ha „ren-
desen” felteszi, szépen odalépek, és 
a cipőire rásimogatok. Szerintem érti 
majd. De hiába a szándék, mert egy-

szer csak visszahelyezte lábait maga 
elé a padlóra.

Amit a lány csinált, az továbbra is 
bosszantott. Egyszerűen nem értettem, 
miért nem gondolt legalább az anyu-
kája fehér nadrágjára – de ezek után 
már úgy voltam nem nézne ki jól, ha 
én szólnék neki. Különben is; ebben a 
helyzetben a társadalom nálam maga-
sabb rangú képviselője a jegykezelő. 
Ha ő elnézi… 

Szikránál aztán szokás szerint 
szedelőzködtem. Nem sokkal azu-
tán hogy behúztam magam mögött a 
légkondicionált kocsi ajtóit, azok újra 
nyílnak; jön az anyuka. 

Kiejtette a táskájából! - mutatja a 
pénztárcám. 

Köszönöm! – a zsebemből csúsz-
hatott ki.

Az anyuka pillanatokon belül már 
a helyén ült. Láthatta, hogy megköny-

nyebbültem, mert elégedetten még 
mindig engem nézett. Felé bólintot-
tam a köszönet ismételt jeleként. 

Mindössze ezerötszáz forint volt 
a tárcában, de szerintem ez őt nem 
érdekelhette; nem hiszem, hogy bele-
nézett. Nekem is inkább az igazolvá-
nyaim voltak fontosak.  Még mindig 
örülök, hogy nem maradtak a vonaton. 
Leszállás után arra gondoltam: ugyan 
mi történt volna, ha a tini viselkedését 
korábban szóvá teszem?    - t -
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„Söpörd ki az elmédből az aggodalmat, 

és dobd fel egy kis pihentető színezéssel.” 
 

Kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak 

korhatár nélkül. 
 

Szeptember 10-én (szombat) 9:00 – 11:00 óráig 

Szeptember 22-én (csütörtök) 14:00 – 16:00 óráig 

Szeptember 24-én (szombat) 9:00 – 11:00 óráig 
 

A program ingyenes. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Kedves Könyvtárlátogatók!

Tájékoztatjuk önöket,
hogy a lakiteleki Községi Könyvtár

az alábbi új nyitva tartással
várja olvasóit:

Hétfő:  Zárva
Kedd:  13 - 17 óráig
Szerda:  9 -12  13 - 17 óráig
Csütörtök: 9 -12  13 - 17 óráig
Péntek:  13 - 17 óráig
Szombat: 8:30 – 11:30 óráig
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Megkezdődött a bajnokság
Küzdelmes felkészülési időszak 

előzte meg a 2016/2017-es bajnoki 
idényt a Lakiteleki Torna Egyletnél. 
Annak ellenére, hogy környezetünk-
ben, illetve a megyei másodosztály-
ban szereplő többi csapathoz mérten 
kiemelkedő utánpótlás nevelés folyik, 
eleinte még a huszonnégy fős lét-
számban bajnoki aranyérmet átvett 
ifjúságiak biztonságos keretéért is ag-
gódni lehetett. Végül, miután néhány 
korábbi játékos visszatért, kialakult 
egy továbbra is jó játékerőt képviselő, 
több tehetséges játékost is felvonultató 
húszfős utánpótlás keret. 

A felnőtt csapatnál azt lehetett re-
mélni, hogy egyrészt megtarthatja az 
előző szezonban még ifjúsági korú 
felnőtt kerettag játékosokat, másrészt 
további ifjúsági korú játékosokkal tud-
ja bővíteni keretét. Ezzel szemben há-
rom korábbi ifi játékos eligazolt. Nagy 
Zoltán magasabb osztályban próbál 
szerencsét, Antal Krisztiánt és Szabó 
Dávidot pedig a kecskeméti utánpót-
lás nevelő központ vitte el. Mindezek 
mellett a korábbi edzővel érkező há-
rom játékos mellett a lakiteleki neve-
lésű Tamásy Roland is távozott, és vá-
ratlanul Lángos László is bejelentette, 
hogy visszavonul. Szerencsére Subicz 
Norbert felépült sérüléséből, és a ne-
héz helyzet ismeretében, a kellemetlen 
derékbántalmakkal küzdő Győri Sán-
dor is részt vállal a játékból. Mellettük 
két tehetséges ifjúsági korú játékos, 
Kovács László és Steklács János lett 
a felnőtt keret tagja. Hozzánk igazolt 
Győrfi Miklós, és sok év után vissza-
igazoltak a Szentesi fivérek. Ígérete 
szerint a már-már elkallódni látszó Tasi 
László is újra a csapat rendelkezésére 
áll – mint ahogyan Seres Zsolt is, aki 
korábban bejelentette, hogy befejezi 
aktív pályafutását, de szükség esetén 
segíti a csapatot. 

A nyár egyébként nem a legszeren-
csésebb időszak a felkészülésre, erre 
az idényre ez még inkább elmondható. 
Abban lehetett bízni, hogy megszív-
lelve az edzői tanácsokat, a komoly 
változáson átment felnőtt együttes ké-
pes lesz egységes csapatot alkotni. Az 
várható lesz, hogy szíve, akaratereje, 

küzdeni tudása nem hagyja el a játé-
kosokat; és a rutinos védelem mellett 
a fiatalos lendület fogja jellemezni az 
együttest. A bajnoki idény első mérkő-
zésén ennek már meg is mutatkoztak a 
jelei.

Döntetlen az első mérkőzésen
Augusztus közepén a lakiteleki csa-

pat az izsáki együttest fogadta. Voltak, 
akik nagyon hiányoztak a hazai együt-
tesből, a labdarúgásban azonban örök 
igazság, amit Magyar Attila szakvezető 
is idézett: mindig az a legjobb csapat, 
amelyik pályára lép. 

Nagyon jól indult az összecsapás, 
az első félidőt kezdettől fogva uralta 
a lakiteleki csapat. A védelem Kovács 
Jácint vezérletével minden vendégtá-
madásnak ellenállt, Erős Gergő elfutá-
sai pedig rendre gólt ígértek. A gólok 
meg is érkeztek, méghozzá remekbe 
szabva; ám Szabó Ádámnak köszön-
hetően, aki először a tizenhatos vonal 
közeléből bal lábbal nyeste a labdát 
a vendégek kapujába, majd ezt ké-
sőbb megismételte jobbal is. Úgy tűnt, 
hogy a nagyobb nevű vendég együttes 
nem tud egyenrangú ellenféllé válni. 
A lakiteleki csapat Hojsza Attila ha-
talmas kapufájánál, majd Erős Gergő 
ismétléséből másodperceken belül két-
szer is komoly gólhelyzetbe került, de 
megvolt az esély Szabó Ádám mester-
hármasára is.

A második félidő elején már látszott, 
hogy az első játékrészben nagyon kel-
lett volna az a harmadik gól. A szünet 
után ugyanis az izsáki csapat óriási el-
szántsággal vetette magát a küzdelem-
be. Egy jobboldali támadást követően 
sikerült is szépíteniük, majd egy újabb 
jobboldali támadást követően még sze-
rencséjük is volt, és kiegyenlítettek. 
Egységes és jól edzett csapat benyo-
mását keltették, lendületes, veszélyes 
támadásokat vezettek. Két-háromszor 
is csak Balla Tamás kapusbravúrjaival 
sikerült az újabb vendég gólt elkerülni. 
Ennek ellenére még a mérkőzés vége 
felé megvolt az esély a hazai győze-
lemre. Győri Sándor nagyszerűen is-
merte fel a pillanatot, amikor helyzet-
be kerülhet, de nagy erejű kapáslövése 
elkerülte a kaput.

A mérkőzés első felének króniká-
ját a hazai csapat, a másodikét inkább 
a vendég együttes írta. A döntetlen 
eredmény igazságosnak mondható. A 
második félidőben történteket azon-
ban jelentősen befolyásolta, hogy Erős 
Gergő és Steklács János lesérült, Ko-
vács Lászlót pedig nagyon vitatható 
körülmények között, második sárga 
lappal kiállította a játékvezető. 

A sok változáson átment lakiteleki 
csapat főleg első félidei játékával kel-
lemes meglepetést okozott. Jól mutat-
kozott be az új edző, jól szerepeltek a 
fiatalok, nagyszerű gólokkal sikerült 
előnyt szerezni. Kovács Jácint csapat-
kapitány mellett a visszatérő Szentesi 
Zoltán és a Lakiteleken első mérkő-
zésén szereplő Győrfi Miklós is végig 
jól játszott, a középpályán Rózsa Máté 
fáradhatatlan volt. Tíz főre csökken-
ve is nagyot küzdött a csapat, és még 
ilyen körülmények mellett is meg-
voltak az esélyek arra, hogy ifjú Tóth 
Sándor ifjúsági csapatához hasonlóan 
3:2 arányú győzelmet arasson. A nyár 
multával minden remény szerint meg-
növekedő edzéslátogatottsággal még 
tovább javulhat a csapat állóképessége, 
játéka, egysége; és meglesz az esélye, 
hogy főleg hazai mérkőzésein újra és 
újra megörvendezteti a szimpatizánso-
kat, szurkolókat.

Közben már lezajlott a második 
és harmadik és negyedik forduló is. A 
másodikban még mindig nagyon tar-
talékosan felálló lakiteleki felnőtt és 
ifjúsági csapat is tisztesen helytállt a 
megyei első osztályt „frissen” elhagyó 
Kiskunmajsa otthonában. Ha a felnőtt 
mérkőzésnek fordított szereposztásban 
az a forgatókönyve, mint az ifjúságiak 
összecsapásának, akkor döntetlen ered-
mény születik. A három nagy helyzet 
ugyanis megvolt, sőt egy lecsúszott be-
adás is beakadhatott volna. Így viszont 
maradt 3:0 a hazaiak javára. 

Az utánpótlás csapat „gödörből” 
állt fel. Rendre kihagyta helyzeteit, mi-
közben a hazaiaknak mindössze három 
helyzete volt, ám ők mindegyikből 
betaláltak. Végül döntetlenre sikerült 
hozni a mérkőzést, de a jó hajrának kö-
szönhetően még a győzelmi esélyek is 
megvoltak.

LAbDArúgóK FőSzErEpbEN



A harmadik fordulóban hazai pá-
lyán került sor az újonc Szabadszállás 
elleni összecsapásra. Bár a mérkőzés 
előtti órák izgalmasan alakultak, a 
későn bejelentett hiányzások ellenére 
nagyszerűen játszott a csapat és 7:2 
arányban győzedelmeskedett. A leg-
eredményesebb Szabó Ádám négy 
gólt szerzett. Az őszi szezonban itt 
mutatkozott be Sáfár Sándor és Mol-
nár Szabolcs, és lépett először pályára 
Tasi László.

A negyedik fordulóban 
Nyárlőrincen mérkőztek meg a csapa-
taink. Változatos mérkőzésen végül 
a hazaiaknak sikerült 3:1 arányban 
nyerniük. Az őszi szezonban ezen 
a mérkőzésen lépett először pályá-
ra Subitz Norbert, és mutatkozott be 
Cseh Attila.

(TF)

Ha május, akkor Lakiteleken, ha 
pedig augusztus, akkor Tiszaalpáron. 
Az utóbbi években ez a rendszeresség 
jellemzi a két település öregfiúk lab-
darúgó csapatának a találkozóit.

A nyár eddigi mérkőzésein rendre 
sokan hiányoztak a lakiteleki csapat-
ból. Bár hiányzók ezúttal is voltak; 
úgy tűnt, hogy viszonylag jó össze-
tételben állhatott ki az együttes. Ez 
alkalommal azonban ez sem segített 
– ráadásul a második félidőre ezúttal 
is elfogytak a azok a tartalék játéko-
sok, akik mérkőzés közben komoly 
frissítést jelenthettek volna.  

Egyébként is ez az összecsapás 
volt minden eddigi közül a legel-

lentmondásosabb. A vendégek végig 
balszerencsések voltak, sok hibával 
játszottak. Ezzel szemben a hazaiak, 
talán még soha nem voltak ilyen egy-
ségesek; a mérkőzés egészében jól 
bántak a labdával, mindvégig ponto-
sak, gyorsak, veszélyesek voltak. És 
nagyon meglátszott a hazai pálya elő-
nye is, mert tagadhatatlan, hogy aki 
nem ahhoz, hanem a műfüves pálya 
minőségéhez szokott, nem volt köny-
nyű helyzetben. 

A hazaiak szereztek vezetést, amit 
azonban a vendégek rövid időn belül 
kiegyenlíthettek volna. Dombi Sán-
dor kapott jó labdát középen. Már 
gólhelyzetben volt a tizenhatoson 

belül, de oldalra adta a labdát Varga 
Lajosnak, aki szorongatott helyzet-
ben próbálta azt kapuba juttatni. A 
kapusról kipattanó labda Verebélyi 
Gábor elé került, ő viszont mintegy 
tizenkét méterről mellé lőtt. Ezek 
után egy jobboldali támadásnál volt 
még egy formás Szabó Attila-Varga 
Lajos összjáték, ám nem sikerült be-
lőle gólt szerezni. Sikerült viszont a 
hazaiaknak, többször is. Már három-
nál tartottak, amikor sikerül szépíte-
ni; és négynél, amikor megszületett 
a második lakiteleki találat. Mind-
kettőnél Magyar Péter ment el a jobb 
oldalon. Első alkalommal kapufára 
lőtt, és a lecsorgó labdát végül Var-
ga Lajos juttatta hálóba. A második 
esetben átívelt Verebélyi Gáborhoz, 
aki még csinált egy befelé cselt, majd 
ahogy illik kilőtte a hosszú sarkot. 
Ezek után a hazaiak „találtak” még 
egy gólt, amivel kialakult a végered-
mény. És bár az öregfiúknál a játék, a 
közös foci, a baráti találkozás mindig 
fontosabb, mint az eredmény; a ven-
dég együttesnél ezúttal látszott, hogy 
még olyan is akadt, akinek szinte 
kedvét szegte, hogy ennyire nem 
ment a csapatnak.

(tf)

Az öregfiúk Tiszaalpáron
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A nyitányra rendelkezésre álló együttest állósorban balról Magyar At-
tila edző mellett Lovas Tamás, Szabó ádám, győri Sándor, Kovács jácint, 
Szentesi Attila, Szentesi zoltán, győrfi Miklós. Elöl Erős gergő, Hojsza 
Attila, Kovács László, Steklács jános, Tánczos Tamás, rózsa Máté, balla 
Tamás. 
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2016. 

Népmese Napi rajzpályázat kiállítása

Szeptember 29

Szekérmesék 

Gulyás László

Szeptember 30

Dr. Gáspár Róbert

orSzágoS KöNyVTárI NApoK

 Állatok világnapja



 - Talmácsi Attila 

   

 Könyves vasárnap 

Október 12, 19, 26

Talmácsi Attila – Megküzdés nehéz élethelyzetekkel (el

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2016. szeptember - október 

Szeptember 21-től

Népmese Napi rajzpályázat kiállítása

Szeptember 29. csütörtök 11 óra

Szekérmesék – interaktív előadás 

Gulyás László vándormuzsikus 

Szeptember 30. péntek 18 óra

Dr. Gáspár Róbert egyetemi docens 
egészségügyi előadása 

Október 3 – 9-ig

orSzágoS KöNyVTárI NApoK

Állatok világnapja – terápiás kutyák óvodásoknak

 „A selyem érintése” - kiállítás 

Talmácsi Attila – Megküzdés nehéz élethelyzetekkel

(előadás sorozat)

 Baba-mama Klub 

Könyves vasárnap – rendkívüli nyitva tartás

Október 12, 19, 26. szerda 18 óra

Megküzdés nehéz élethelyzetekkel (előadás sorozat)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

terápiás kutyák óvodásoknak

Megküzdés nehéz élethelyzetekkel

rendkívüli nyitva tartás

adás sorozat)
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