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Meghívó
„Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.”
Kosztolányi Dezső
Lakitelek Önkormányzata nevében sok szeretettel meghívom Önt, a
III. Adventi Gyertyagyújtásra, majd
az azt követő jótékonysági koncertre!
Közreműködik a kecskeméti Barátok
Együttes. Az est bevétele rászoruló családok részére karácsonyi adományként
kerül kiosztásra.
Helyszín: művelődési ház. Időpontja: 2016. december 11. (vasárnap)
17.00 óra. Megjelenésére feltétlenül
számítunk!
Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

Bővülhet az ellátottak száma
a Gondozási Központban

A napokban került aláírásra az a
bérleti szerződés melynek értelmében a
Gondozási Központ újabb telephellyel
bővülhet. Sajnos a jelenlegi épület bővítésére beadott pályázatok nem nyernek, ezért el kellett gondolkodni azon,
hogy milyen lehetséges megoldásokat
lehetne igénybe venni a bővítéshez.
Így került képbe egy szentkirályi ingatlan, mely 28 férőhellyel rendelkező
gondozási központ működtetésére alkalmas.

Amennyiben lesz elég jelentkező és
a működési engedély kérelem is pozitív
elbírálásban részesül, a 2017-es évben
újabb hét 7 munkahelyet tud az önkormányzat teremteni és huszonnyolc fő
befogadását tudja elérni az új épületben.
Így meg tudja valósítani a lakiteleki
épület felújítását is. A „Magyari” hagyaték pénze elkülönítve rendelkezésre
áll, mely összeg fedezné az épület mai
igényeknek megfelelő rekonstrukcióját.

Egy perces hírek
Díszvilágítás a Széchenyi körúton
Az első adventi gyertya meggyújtásával a Széchenyi körúton lévő díszvilágítás is kigyulladt. Már az elmúlt
évben tíz díszfény került fel a villanyoszlopokra településünk főutcáján, a
körforgalomban, valamint a művelődési ház előtti bejáró elé. Most újabb tíz
díszvilágítással bővült a meglévő sor.
Ezeket a vasútállomás és a körforgalom
közé szerelték fel a szakemberek. Az
elkövetkezendő években, az anyagi lehetőségekhez mérten, az önkormányzat
tovább bővíti majd a karácsonyi díszvilágítást.
Karácsonyi adomány rászorulóknak
Lakitelek önkormányzata saját forrásból és támogató hozzájárulásokból
az idei évben is jelentős összeggel,
közel 2,5 millió Forint értékben nyújt
segítséget, a karácsonyi ünnepekre a rászoruló családoknak. Közel 100 család
fog az elkövetkező napokban ajándékcsomagot kapni. A hivatal munkatársai
környezettanulmány alkalmával már elkezdték felmérni, hogy kinek, mire van
szüksége, hogy a gondosan összeállított
csomagok a legszükségesebb ajándékokat és élelmiszert tartalmazzák. A
rászorulóknak a képviselő-testület tagjai és a tanyagondnokok fogják kiszállítani. Húsz darab fenyőfa is kiosztásra
kerül, melyet szintén felajánlásból kap
az önkormányzat. Bízunk abban, hogy
mindez hozzásegíti a családokat, hogy
ez-az ünnepi időszak ne az aggódásról,
hanem a szeretetről, a nyugalomról és a
békességről szóljon!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új évet kíván
minden településlakónak Lakitelek Önkormányzata!
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Hogyan lett 43 millióból 79 milliós tartozás?
Lakitelek Önkormányzatát érintő
jelentős ügyről szeretném Önöket tájékoztatni.
Mint az bizonyára már többször is
hallották, még az előző polgármester
Felföldi Zoltán bírósághoz fordult a
csatornázás kapcsán felvett kölcsönnel
kapcsolatos kamatemelés miatt, a K&H
bankkal szemben.
A bíróság az első fokon, majd másodfokon is az önkormányzatnak adott
igazat és 2015. február 25-én a Fővárosi Ítélőtábla meghozta a lakiteleki
önkormányzat és a Kereskedelmi és
Hitelbank közötti jogvitában az ítéletét, melyben megállapította a bank által
2009. június 17., 2009. március 1., valamint a 2012. március 30.napi hatállyal
végrehajtott egyoldalú kamatmódosítások semmisségét. Valamint a bankot
perköltség és az államnak fizetendő kereseti illeték megfizetésére kötelezte.
Lezsák Sándor az Országgyűlés
Alelnöke, Lakitelek országgyűlési
képviselője, 2015. március 17-én „A
lakiteleki önkormányzat sikeres küzdelme a tisztességes banki szolgáltatások érvényesítése érdekében” címmel tartott napirend előtti felszólalást az
Országgyűlésben. Ezen felszólalásában
arról beszélt, hogy 2015 februárjában a
Fővárosi Ítélőtábla precedensértékű ítéletet hozott Lakitelek Önkormányzata,
illetve a Kereskedelmi és Hitelbank közötti jogvitában. Külön kiemelte annak
fontosságát, hogy az önkormányzat az
igazáért kiállt és ezt bizonyítani is tudta.
Tállai András nemzetgazdasági
államtitkár viszontválaszában elmondta, hogy a Kormány szerint is példaértékű az, hogy a lakiteleki önkormányzat
kiállt az igazáért. Felföldi Zoltán volt
polgármester jól látta, hogy az önkormányzatnak van igaza, és ezt az igazát
a hatóságoknál kell érvényesíteni. Az
éveken át tartó küzdelem meghozta

a gyümölcsét, hiszen nemcsak hogy
igaza lett az önkormányzatnak, hanem
még gyarapodik a település kasszája is. Azt is elmondta, hogy az önkormányzat hozzáállása és gondolkodása
kísértetiesen hasonlít a Kormányzat
gondolkodásához. Figyelemreméltó,
példaértékű és mintaértékű kell, hogy
legyen ez az országban, közösségeknek, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, de még vállalkozásoknak is,
mert igenis lehet igazuk és igazságuk
akkor, ha azért ki tudnak állni, jól felkészültek jogilag és alá tudják támasztani
az igazukat. A lakiteleki önkormányzat
nemcsak anyagi nyertese ennek a pernek, hanem erkölcsi nyertese és győztese is. Fontos üzenet kell, hogy legyen
a bankkal szembenálló fogyasztókon
kívüli személyeknek, vállalkozóknak
és az önkormányzatoknak is, hogy az
igazukért akár bírói útra is el kell, hogy
menjenek.
A Kereskedelmi és Hitelbank a
másodfokú ítéletet követően az önkormányzat számlájára utalt 44.706.319,Ft- ot. Ugyan a pénzt a bank átutalta az önkormányzat számlájára,
de egyúttal felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be a Kúriához.
Majd 2016. február 16-án a KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság
meghozta döntését, (melyet 2016.
április 28-án kaptunk készhez) és ezen
döntésében, a jogerős ítéletet hatályon
kívül helyezte, az elsőfokú bíróság 11.
sorszámú ítéletét megváltoztatta és
a felperesek (Víziközmű Társulat és
Lakitelek Önkormányzata) keresetét
elutasította. Továbbá 900.000,- Ft elsőfokú, 2.862.600,- Ft másodfokú és
3.353.200,- Ft felülvizsgálati költség
megfizetésére kötelezett bennünket.
2016. május 30-án kelt levelében
a bank, 79.380.502,- Ft megfizetésére
fizetési felszólítást küldött Lakitelek
Önkormányzata részére, melynek

fizetési határidejét 2016. június 03.
napjára jelölte meg. Ezen fizetési felszólításban, visszaköveteli az általuk,
a számlánkra utalt összeget, ennek késedelmi kamatát, a perköltségeket, a
meg nem fizetett kamatot és annak is
a késedelmi kamatát! Tehát nemcsak
azt az összeget követeli vissza melyet
a másodfokú jogerős döntést követően a számlánkra utalt, hanem azokat a
kamatokat is melyeket más az elsőfokú
döntést követően be sem szedett. Továbbá a kamatok kamatait is! Így ezzel
nemhogy nem nőtt az önkormányzat
kasszája, hanem még további közel 35
millió forint fizetési kötelezettségünk is
keletkezett.
Lezsák Sándort november hónapban, Lakiteleken tartott fogadóóráján felkerestem és segítségét kértem
az ügy megnyugtató rendezése érdekében. A találkozáskor átnyújtottam
neki az összes dokumentumot, mely a
K&H ügy kapcsán keletkezett.
Kértem, hogy ismét tájékoztassa az
Országgyűlést, hogy a korábban olyan
nagyra méltatott eredmény, a mai jogállamban milyen fordulatot vett, továbbá kértem, hogy minden lehetséges
eszközt tegyen meg annak érdekében,
hogy Lakitelek Önkormányzata és a
Víziközmű Társulat, a Kereskedelmi és Hitelbankkal folytatott harcban
győztesként tudjon kikerülni!
Továbbra is nyitott kérdés, hogy
a mai magyar jogrendben hogyan
lehetséges az, hogy mind az elsőfokú, mind a másodfokú bírói döntést
követően, (mely Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és Tállai András államtitkár elmondása szerint is,
megegyezik a Kormány gondolkodásával) születik egy olyan Kúria döntés, mely elutasítja az önkormányzat
keresetét?
Zobokiné Kiss Anita
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
Tájékoztatatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lakitelek Önkormányzatának 17/2016. (VI.10.) számú rendelete értelmében a Polgármesteri Hivatal 2016. december 21. napjától 2016. december 30. napjáig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal csak ügyeletet tart, ügyfélfogadás nem lesz! Megértésüket köszönjük!
Üdvözlettel: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző

Helyi Híradó
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Jövőre elkezdődhet az M44-es építése
Már jövőre elkezdődhet az M44es gyorsforgalmi út Lakitelektől
Tiszakürtig tartó szakaszának az építése. Ezt azon a közmeghallgatáson
jelentették be, amit Szentkirályon tartottak.
Polgármesterek, jegyzők, hivatali
dolgozók, valamint a nyomvonallal
érintett területek gazdái vettek részt
azon a megbeszélésen, amit a művelődési házban tartottak december
elsején. Az M44-es gyorsforgalmi
autóúttal kapcsolatos közeghallgatásra került sor a Kecskemét-Tiszakürt
közötti szakasz és kapcsolódó építményeinek építésével kapcsolatban.
Csicsely Gábor a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetője és
munkatársai arról számoltak be, hogy
milyen intézkedések várhatók a 44-es
gyorsforgalmi út megépítésével kapcsolatban, az elkövetkezendő időben.
Csicsely Gábor bejelentette, hogy a

Egy helyen
rendelnek
az orvosok

Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz
kivitelezési munkái már jövőre elkezdődhetnek. Ezzel csak nem egy
időben a Lakitelek-Tiszakürt közötti
szakasz munkálatait is elkezdik. A jelenlegi tiszaugi hídtól északra, kilencszáz méter távolságra fog megépülni
az új híd, amelyen a közúti forgalom
halad majd osztott pályán kétszer két
sávban. Addig, míg nem indul meg a
kivitelezés, a gazdák használhatják
földjeiket. Némi változás is lesz a
Lakitelek-Szentkirály közötti részen,
mert természetvédelmi terület miatt
mintegy négy kilométeres szakaszon,
módosítani kellett a nyomvonalat. A
megépülő út mind két oldalán párhuzamosan földút is lesz majd, két-három kilométerenként pedig átjárók,
hogy a gazdák tudjanak közlekedni.
A jelenlévők több kérdést is feltettek a szakembereknek. Érdekelte őket
az, hogy milyen áron vásárolják meg

majd tőlük földjeiket. Csicsely Gábor
válaszában elmondta, hogy az adásvételi árak korrektek lesznek, mert
az a céljuk, hogy megegyezzenek a
tulajdonosokkal. Csak a szükséges
minimum területeket fogják megvásárolni. Elhangzott az is, hogy a
gyorsforgalmi út mellett, ötven méter
távolságban nem lehet huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület. Az
M44 gyorsforgalmi útépítését a Kormány – egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások közé sorolta, ezzel is
egyszerűsítve és gyorsítva az engedélyezési eljárás menetét. A közmeghallgatás befejeztével személyes észrevételeiket, kéréseiket is elmondhatták a
földtulajdonosok a szakembereknek,
akik megfelelő választ adtak felvetett
kérdéseikre.

Megkoszorúzták a volt
településvezetők sírját

Az előző évhez hasonlóan november 21-től változott a II-es számú
orvosi rendelő helye és időpontja. A
jelenleg Szűcs doktor által használt
rendelő fűtése nem olyan jó, ezért a
téli időszakra átköltöztek a Rácz doktor féle rendelőbe. Ennek megfelelően
a rendelési időpontok is változtak.
Az I-es számú körzet rendelési ideje:
Hétfő: 7.30–12.00
Kedd: 13.00–16.30
Szerda: 7.30–12.00
Csütörtök: 13.00–15.30
Péntek: 7.30–12.00
A II-es számú körzet rendelési ideje:
Nővér
Orvos
Hétfő: 7.30–12.00
9.00–11.00
Kedd: 7.30–12.30
10.30–12.30
Szerda: 12.00–16.00
14.00–16.00
Csütörtök: 7.30–12.30 10.30–12.30
Péntek: 12.00–16.00
14.00–15.30

November 1-jén, Mindenszentek
napján az elhunyt településvezetőkre
emlékeztek a képviselő-testület tagjai.
Zobokiné Kiss Anita polgármester vezetésével ellátogattak a temetőbe, és
felkeresték az elhunyt településvezetők
síremlékeit. Lőrinc Istvánné és Dékány
István volt tanácselnökök, valamint Anka

Balázs és Varga Sándor volt polgármesterek síremlékére koszorút helyeztek el,
valamint mécsest gyújtottak az elhunytak
emlékére. A testület tagjai megfogadták,
minden évben felkeresik a síremlékeket,
és megemlékeznek az elhunytakról, hisz
ők azok, akik munkájukkal megalapozták településünk jövőjét.
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Településfejlesztési évértékelő
Lassan végéhez érünk a 2016-os
esztendőnek. Az ember ilyenkor év
vége felé visszatekint és próbálja ös�szegezni, hogy mi is történt ebben az
évben. Ezt teszem most én is településfejlesztési aspektusból.
Lakitelek fejlődése ebben az évben sem állt le, hiszen megvalósult a
piactér továbbfejlesztésének második
üteme. Új aszfaltburkolatot kapott az
Esze Tamás, Kodály Zoltán és Liget
utca. Felújításra került a Lévai iskola
előtetője, a Szivárvány Óvoda Kiss J.
utcai gazdasági bejárója le lett térkövezve. Ehhez kapcsolódóan felújításra
került az árok és új növényeket ültettünk. Az iskola alsó tagozatos bejárója
le lett kövezve, valamint kialakításra
került a buszparkoló. Megtisztítottuk
a hidat, a Holt-Tisza partot, kivágtuk
a hínárt és kikotortuk az iszapot a szabad strandnál. Megtörtént a polgármesteri hivatal irattárának külső-belső felújítása, napelemes közvilágítást
építettünk ki a Világosi dűlő végére.
Bővítettük a művelődési ház eszköz-

állományát, a tavalyin kívül plusz 10
karácsonyi díszvilágítást raktunk fel.
Folyamatosan igyekeztünk a földutakat karbantartani, az aszfaltosokat
kikátyúzni és lepadkázni, valamint
kitábláztuk a dűlőutakat.
Bár még fizikai látszata nincs, de
folyamatosan zajlanak az egyeztetések M44 gyorsforgalmi útépítéssel,
kerékpárút építéssel, egészségház
kialakítással, csapadékvíz elvezető

rendszer kiépítéssel, valamint bel- és
külterületi útépítési, útkarbantartási
munkákkal kapcsolatban.
Emellett folyamatosan utógondozzuk a már megvalósult pályázatokat
(utóhelyszíni ellenőrzések, projektfenntartási jelentések stb.)
Bízunk benne, hogy Lakitelek fejlődése töretlenül halad tovább!
Csikós Mihály
önkormányzati képviselő

Új bejáró az iskola alsó tagozatos részén
November 17-én, csütörtökön
átadásra került az általános iskola
alsó tagozatos részének új bejárója.
A beruházást az tette szükségessé, hogy az alsó tagozatos
udvar egy nagyobb esőzést követően rendkívül sarassá vált, így a
gyermekek lábáról sok sár került
az iskola épületébe, valamint az iskolásokat szállító buszra. További
problémát jelentett, hogy az iskolabusz számára nem volt kialakítva egy állandó felszállóhely, így
a gyermekek nem tudtak biztonságosan felszállni az őket szállító
járműre. Az önkormányzati és vállalkozói összefogással megvalósult beruházás során kialakításra zatos bejáróig, valamint a kerék- tóbusz öböl, ezzel téve kényelmekerült: az iskola Vak Bottyán utca pártárolóig egy széles, zúzottkővel sebbé és biztonságosabbá a gyerfelőli nagykapujától az alsó tago- borított sétálóút; valamint egy au- mekek iskolába való eljutását.

Helyi Híradó
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Szociális tűzifát kaphatnak a rászorulók
Az előző évekhez hasonló most is
lehetőség van arra, hogy a rászorulók
szociális tűzifához jussanak. A képviselő-testület novemberi ülésén döntött arról, hogy így is próbál segíteni azoknak,
akiknek szükségük van a téli fűtéshez

tűzifára. Rendeletben határozták meg
azt, hogy kik azok a rászorulók, akik
élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az ezzel
kapcsolatos kérelmek már beérkeztek a
polgármesteri hivatal igazgatási csoportjához. Ebből kiderült, hogy sokan jelez-

ték igényüket, többen is, mint amen�nyit az Emberi Erőforrások Bizottsága
szét tud osztani. Pozitív elbírálás esetén
minden jogosultnak egy köbméter tűzifa
adható. Az önkormányzat összesen 120
köbméter fát oszt majd szét.

Elkészült a Lévai Iskola előtetőjének felújítása
November 7-én átadásra került a Lévai iskola felújított előtetője. A felújítás
azért vált szükségessé, mert a korábbi
poliészter hullámlemez borítás elöregedett, több helyen beázott. A felújítási
munkálatokra a költségvetésben korábban 1 millió forint került elkülönítésre.
A kivitelezési munkálatokra ifj. Gál
András, helyi vállalkozóval kötött szerződést az önkormányzat.
A felújítás során a vázszerkezet
lefestésre került, korrózióálló, tartós
Lindab trapézlemez borítás, valamint
horganyzott esőcsatorna elvezető rendszert került kiépítésre. A kivitelezéssel
megbízott vállalkozó a munkát rendkí-

vüli precizitással végezte el. A felhasznált, magas minőségű építőanyagok
ellenére, sikerült a felújítás költségeit

alacsonyan tartani, így a teljes kivitelezési munka tényleges költsége nyolcszázezer forintba került.

Új vezető a Gondozási Központ élén

Gálné Csomós Mária vagyok. 1989ben lettem lakiteleki lakos ugyanis ebben az évben mentem férjhez. A férjem
lakiteleki volt így itt telepedtünk le és
alapítottunk családot. Két lányunk született. Őket és a sors kegyetlen fintora
miatt két családba fogadott gyermeket
neveltünk fel. Ma már hárman külön
élnek saját életüket kialakítva, a legfiatalabb pedig még tanul. Gyermekkorom óta tudatosan készültem az ápolói
pályára így már az általános iskola után
Szolnokra egészségügyi szakiskolába

jelentkeztem általános ápoló és as�szisztens szakra. Sikeresen elvégeztem,
egyre jobban megszeretve az ápolást a
betegekkel való törődést. Lakitelekre
kerülésem után a helyi bölcsödében
dolgoztam gondozónőként 1989-1991ig nagyobb lányom születéséig. Amikor 1992-ben megnyitották az idősek
otthonát első között jelentkeztem és tíz
éven át ápoltam, gondoztam az időseket. Szakmai előre lépés és anyagi okok
miatt 2002-ben a Kecskeméti Büntetés
Végrehajtási Intézet egészségügyi osztályára mentem dolgozni ahol 2016.
november 30-ig voltam alkalmazásban.
Ez alatt az idő alatt érettségi bizonyítványt, ápolói diplomát szereztem teljesen önszorgalomból. Munkáim során
mindvégig emberekkel foglalkoztam,
minden korosztályt beleértve. Ápolói
diplomám megszerzéséhez szükséges
szakdolgozatomat a Felnőtt kötődés
témaköréből írtam, mely mélyebben
foglalkozott az időskori családi kapcsolatok fontosságával, a lehetőség szerinti
több generáció együtt éléséről és ennek

jelentőségéről, de a családon kívül élő
családtagok lelki megpróbáltatásairól
is. Ezeket a tapasztalatokat szeretném a
felhasználni az idősek gondozásakor. A
munkám során törekszem az idős emberekkel és hozzátartozóikkal való kölcsönös bizalom kiépítésére, a jó kapcsolat megteremtésére. Lehetőség szerint
minden tőlem telhetőt megteszek az
idősödés és az időskor szebbé tételére,
az otthon lakói számára hangulatos, otthonos légkör megteremtésére. Munkám
során a bizalmat szeretném kiérdemelni
mind az idősek, mind a dolgozok részéről. Szeretném, ha mindenki bizalommal fordulna hozzám.
Az munkával eltöltött idő alatt mindig törekedtem a pontos, szakszerű
munkavégzésre. Törekedni fogok az
idős emberek napjainak szebbé tételére, hiszen minden nap ajándék, melyet
meg kell becsülni. Végül, de nem utolsóként szeretném a birtokomban lévő
tudást a Gondozási Központ dolgozói
részére átadni, és az idős gondozottak
javára fordítani.
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A művelődési ház elkövetkezendő időszakra
tervezett programjai
2016. december 10. szombat, Nők
Klubja évzáró estje. Az erre a napra
tervezett Örömkoncertet a szervező
lemondta!
2016. december 11. vasárnap 17óra
Advent III. vasárnapja, Barátok
Együttes jótékonysági koncertje.
2016. december 14. szerda délelőtt
zeneiskola év végi koncertje, délután
néptánc év végi gálaműsor.
2016. december 17. szombat 17 óra
Falukarácsony.

2016. december 18. vasárnap 17óra
Advent IV. vasárnap.
2016. december 27. kedd 17óra moziműsor.
2016. december 31. szombat LÖSE
Szilveszteri mulattság.
2017. január 07. szombat moziműsor.
2017. január 14. szombat Újévi koncert a Tűzoltó Zenekar közreműködésével.
2017. január 22. vasárnap a Ma-

gyar Kultúra Napja keretén belül
,,Az élet dolgai!” zenés színdarab.
2017. január 28. szombat moziműsor.
2017. február 11. szombat moziműsor.
2017. február 25. szombat Télbúcsúztató Tavaszköszöntő Családi
Rendezvény.
2017. február 26. vasárnap moziműsor.

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓJA
Ajánlónkkal szeretnénk a szülők, és a gyerekek segítségére lenni,
hogy mindenki megtalálja ami őt a
legjobban érdekli. Amikor egy könyv
a „megfelelő” olvasó kezébe kerül,
azzal nem csupán a lapokat lapozza
egymás után, hanem kikapcsolódást,
pihenést vagy éppen egy felfedezés
örömét éli, élheti át.

Gyermekirodalom: Bori karácsonya, Jeney Zoltán: Rév Fülöp
Fajszföldön, Jessica Julius: Olaf
karácsonyi kalandja, Karácsonyi
nagy Bori-könyv: mesék, versek,
dalok, receptek – és sok minden
más…Rosie Banks: Karácsonykastély, Rosie Banks: Karácsonyi balett.

Település Karbantartó Oktatás munkanélkülieknek
Ez év július 4-től szeptember
20-ig Település Karbantartási Oktatás (Minerva Bridge) folyt a művelődési házban, munkanélküliek
részvételével. Galgóczy Zsolt szervezésével és irányításával tizenöten
vettek részt az elméleti és gyakorlati
programban.
A programból 340 ezer forint
bevétele származott a művelődési
háznak. Az elméleti oktatás az intézményben zajlott, a gyakorlati a
település több területén. Ez alatt az
idő alatt megtörtént a művelődési
ház előtti játszótér karbantartása,
a kellékraktár rendezése, színházterem és az aula takarítása, az ott
lévő növények gondozása, a büfé
fali csempéjének javítása, pótlása.
A vészkijárat előtti burkolat betonozása, nyílászárók működésének

javítása, járda kövezetének javítása
szintezése, csapadékvíz elvezetők
tisztítása, útfeltöltése.
A művelődési ház és a községháza közötti parkot rendbe tették. Az
utat feltöltötték, vízelvezető árkokat
készítettek. A községháza bejáratai előtt a felpúposodott és gödrös
térburkolati köveket kijavították,
szintbe hozták. Tőserdőben a szabadidőpark és játszótér takarítását,
renoválását elvégezték, a gallyakat
és lombokat összegyűjtötték, játékokat, nyomós kutat, korlátokat,
a pagodát csiszolták, lefestették, a
tűzrakó helyek kitakarították, felújították (bográcsozáshoz kampók,
láncok cseréje, tűzifa bekészítése, hinta hegesztése). A Holt-Tisza
csónakkölcsönzőnél lévő részénél
a hínárt és a sulymot kiszedték, el-

hordták. A csatorna felé vezető út
fölé lógó ágakat felnyírták, az út két
szélén gazt irtottak, gereblyéztek. A
kereszteződésnél lévő nagy pagodát
lefestették. A Lévai és az emeletes
iskolánál az udvart rendbe tették,
az árkokat kigazolták, felgereblyézték, az avart és a gallyakat elhordták a komposztgyűjtőbe. A tanári
szobában szőnyeget cseréltek. Az
újra kárpitozott székeket behordták
a folyosókra. A piactérnél a lebontott régi WC épületéből származó
téglákat megtisztították, raklapokra
tették.
A két és fél hónap alatt elvégzett
munkák által szebb lett településünk. Köszönet érte Tóth András aki
az elméleti oktatást tartotta és a gyakorlati feladatokat is a helyszínen
iránította.
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FELHÍVÁS!
A Lakiteleki Torna Egylet 2017.
évben ünnepeli megalakulásának
90. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk áttekinteni, lehetőség szerint feldolgozni az eltelt
évtizedek fontosabb eseményeit,
dokumentálni eredményeit, sikereit, megemlékezve a sportágak kiemelkedő vezetőiről, képviselőiről
is.
- A labdarúgó szakág múltjával
kapcsolatban áll rendelkezésre a legtöbb információ. Ennek ellenére még
lehetnek olyan közérdeklődésre számot tartó „ereklyék”, amelyek eddig
nem ismertek (fontosabb eseményeket, például a mai pályaépítése; továbbá korosztályonként elért sikereket
megörökítő dokumentumok, fotók,
a megyei II. osztályú bajnokság első
két alkalommal történő megnyerése,
a Magyar Kupa keretében vívott küz-

delmek sikereinek dokumentumai,
stb).
- Amikor az egyesület Lakiteleki
Szikra TSZ SK néven szerepelt, az
íjászat volt a legsikeresebb szakág.
Ennek számos írásos dokumentuma
fellelhető, fotókat azonban örömmel
vennénk. Várjuk azok információit is,
akik ismerik a szakág megszűnésének
körülményeit.
- A kézilabda, röplabda, asztalitenisz és sakk szakágakról csak nagyon
töredékes ismereteink vannak. Minden információnak (dokumentumnak, fotónak) nagyon örülnénk. Mint
ahogyan annak is, ha olyanok jelentkeznének, akik a felsorolt egyesületi
sportágak történetét a keletkezéstől a
megszűnésig ismerik.
Ha valaki dokumentummal, fotóval jelentkezik, azt másolás után
hibátlanul, hiánytalanul visszakapja!

Az is sokat segít, aki megnevezi azt,
aki ismeretei szerint adott sportágban
szerepelt, vagy hasznos információkkal szolgálhat. Minden önzetlen segítséget örömmel fogadunk!
Reménykedve várunk minden
jelzést, jelentkezést! Az anyagokat
gyűjti, feldolgozza: Terjéki Ferenc.
Elérhetősége a terjfer@freemail.hu
e-mail címen, a 06204630234 telefonszámon; vagy bárkitől, bármilyen
módon üzenve - és egyébként bárhol,
bármikor.
Örömmel vennénk azt is, ha lennének olyanok, akik az évfordulóra
készülő, friss kutatások eredményeit
is feldolgozó kiadvány megjelentetését anyagilag támogatni tudnák,
vagy annak megjelentetését kedvezményes nyomdai árajánlattal tudnák
segíteni!
Lakiteleki Torna Egylet

Új gépjármű a közétkeztetés szolgálatában

Október 28-án átadásra került a

Laki-Konyha Kft. új gépjárműve, egy

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN

2016. december 23-27-ig ZÁRVA
2016. december 28-án és 29-én, 900-1200 – 13-1700 óráig
2016. december 30-án 1300-1700 óráig
2016. december 31-től – 2017. január 2-ig ZÁRVA.

Fiat Ducato.
A korábban használt gépjármű
üzemeltetési, valamint javítási költségei évről-évre egyre magasabbak
voltak, továbbá nehézséget jelentett
a javítás idejére a gépjármű pótlása,
ezért szükségessé vált a lecserélése.
Bende László képviselő közbenjárásának köszönhetően sikerült, a
Formont Automobil Kft. és a LakiKonyha Kft. között, egy mindkét fél
részére előnyös szerződést kötni. Ennek eredményeképpen, október 28-án
átadásra került, október 29-én pedig
már szolgálatba állt az új gépjármű,
mely az ebédet szállítja az intézményekbe, valamint az egyedi megrendelők számára.
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Változások voltak a labdarúgó csapatainknál
Befejeződött a 2016/2017-es labdarúgó bajnokság őszi szezonja. A
felnőtt csapat a hatodik, az U19-es a
második, az U16-os pedig a tízedik
helyről várja a folytatást.
A nyáron befejeződött 2015/2016os bajnokság után több változás is
történt labdarúgó egyesületünknél,
legfőképpen a felnőtt csapatnál.
Kemenes György edző távozott, mellette több játékos: Széll Gábor, Balla
József, Tamásy Roland, Nagy Zoltán,
Szabó Dávid pedig eligazolt. Abba
hagyta a játékot: Kalics József, Lángos László és Kalócz Gábor. Bár Seres Zsoltot is elbúcsúztatta az egyesület, de ő látta, hogy milyen súlyos
létszámhiánnyal, küszködik a klub,
így vállalta a további játékot. Csak
nem, egy csapatra való játékost kellett pótolni. Nem volt egyszerű, hiszen az említett sportolók közül majd
nem mindenki a kezdőcsapat tagja
volt. A nyári szünetben az egyesület
vezetése mindent megpróbált tenni annak érdekében, hogy a keretet
növelni tudja. Így került a csapathoz
Győrfi Miklós, Cseh Attila, Szentesi
Zoltán, Szentesi Attila, Sáfár Sándor,
Molnár Szabolcs. Szerencsére az ifjúsági csapatból Steklács János és
Kovács László állandó kezdő emberként szerepelt, míg többen: Hojsza
Attila, Festő Hegedűs Dénes, Tóth
Gábor, Farkas Norbert, Kovács Mihály, Kovács Máté, Gyurika Norbert
is lehetőséget kapott egy-egy mérkőzésen. Ez pedig azt jelenti, hogy jó
az utánpótlás, lehet rájuk számítani.
Remélhetőleg az elkövetkezendő
években még jobban megmutatják
majd tehetségüket a fiatalok. Szerencsére felépült sérüléséből Subicz
Norbert és Győri Sándor, viszont Rózsa Mátéra csak az első fordulóban
lehetett számítani. Sérülése miatt a
többi őszi mérkőzéseken nem tudott
pályára lépni. A csapatot az őszi szezonban Magyar Attila irányította, aki
Tiszaalpárról jött át, és látta el edzői
feladatokat. Az első néhány mérkőzésen még akadtak problémák, de

utána teljesen összerázódott a csapat. Ez köszönhető az edzőnek, de
a játékosoknak is, akik elfogadták
Magyar Attilát. Az őszi szezon végére már teljesen egységes csapatot
alkottak a fiúk, akik tudtak küzdeni
egymásért. Nagy versenyfutás volt a
házi gólkirályi címért Szabó Ádám
és Erős Gergő között. Fej-fej mellett
haladtak egészen az utolsó fordulóig,
amikor Szabó Ádám eggyel több gólt
lőtt, így ő lett a házi gólkirály 15 találattal, míg Erős Gergő eggyel kevesebbet tizennégy gólt rúgott. Gergő
fogadkozott, hogy a tavaszi szezonban megelőzi majd Ádámot. A csapat
az őszi szezonban a hatodik helyen
végzett nyolc mérkőzésen győzött,
háromszor döntetlent játszott és négy
alkalommal hagyta el vesztesként a
pályát. Harminchét gólt rúgott, harminckettőt kapott és huszonhét pontot gyűjtött. Remélhetőleg ilyen lesz
majd a tavaszi folytatás is.
Az U19-es csapat az elmúlt évi
bajnokságot megnyerte. Tudott dolog
volt, hogy néhány labdarúgó felkerül
a felnőttek közé, ezért az egyesület
vezetősége nem várta el a csapattól,
hogy megvédje bajnoki címét, de a
jó helyezésben reménykedett. A fiúk
kellemes csalódást okoztak, mert a
második helyről várják a folytatást,

ami nagy fegyvertény. Egyedül a két
évvel ezelőtti bajnok Kerekegyháza
előzi meg őket. A tizenhárom mérkőzésből tízet megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, kétszer
pedig vereséget szenvedtek. A hetvenkét rúgott gól mellett mindössze
tizenhatot kaptak. A házi gólkirály
Kovács Mihály, aki huszonhárom
találatával a második legtöbb gólt
rúgta ebben az osztályban. Meg kell
említeni ifj. Tóth Sándor edző nevét,
aki kiváló munkát végez, már évek
óta az ifjúsági csapatnál.
Az U16-os csapatunk is teljesen
átalakult az elmúlt évhez képest. A
„kiöregedett” játékosok egy osztállyal
feljebb kerültek, helyükbe pedig fiatalok léptek. Így nem volt várható, hogy
megismételjék előző évi negyedik
helyezésüket. A Helvéciát kizárták a
bajnokságból, így a tízedik helyen fejezték be az őszt Kalócz Gábor tanítványai. Ez azonban nem jelent problémát. Ebben a korban még nagyon
sokat számít egy-két év is a játékosok
között. Nem csak fizikálisan, de technikai tudásban is. A srácok szeretik
a focit, hiszen még november végén
is edzettek. Hamarosan megmutatják
majd, hogy velük is kell majd számolni a többi csapatoknak.
Szentirmay Tamás
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DÖME BÜFÉ egész évben várja a vendégeket!
Vállalunk céges rendezvényeket, családi bulikat.
December 10-től kolbászos, sajtos, sonkás,
parajos-fetás, szilvalekváros lepény is kapható.
Házias ízekre vágyik?
Jöjjön kóstolja meg kocsonyánkat,
sültes táljainkat, pörköltjeinket!
Címünk: Lakitelek, Napsugár u.
Előrendelést felveszünk: +36 20 617-2670
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Szabó Adél (anyja neve:
Lantos Viktória), Tamásy Sándor
Milán (Papp Melinda), PalotásNagy Benedek (Nagy Zsuzsa), Varga Vanda (Novák Jetta), Király Kira
(Papp Loretta), Kalics Veronika
(Janics Gabriella), Kovács Bence
(Sásdi Vivien), Szabó Izabella (Révész Mónika).
Házasságot kötöttek: Kormos Edina
és Czimer Béla, Németh Krisztina és

Mócza Szilveszter, Kökény Mónika
és Nagy Tamás, Hohl Judit és Kovács
József.
Elhunytak: Kocsis Károlyné Barcsa
Mária 1938, Kerekes József Gyula
1956, Sütő Elek 1962, Dr. Kószó Edit
1971, Nagy Péterné Mester Mária
1918, Király Lászlóné Kis Magdolna
1937, Árvai József 1944, Szentirmay
Barnáné Bazsó Margit 1921, Tóth
Sándorné Bakos Julianna 1931.

Állásajánlat az Univernél!

Az Univer Product Zrt. ételízesítő és sütőipari ágazataiba felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
- élelmiszeripari szakmunkás
- sütőipari szakmunkás
- műszerész
- villanyszerelő
- géplakatos, karbantartó
- pék
A munkakörökkel kapcsolatban
részletes felvilágosítás kérhető munkanapokon 08:00 - 16:00
óráig az alábbi telefonszámon: +36 30 225 76 77.

Ingyenes apróhirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Fontosabb
telefonszámok
Polgármesteri hivatal: 76/449-011
Művelődési ház: 70/931-7886
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:
76/449-034
0670/198-7420
Gyógyszertár: 449-075
Laboratórium:
06-20/519-5789,
06-20/934-0211
Állatorvos: dr Pesír Zoltán
06-20/361-9330
Rendelés H-P 10-14, 16-18 óráig
Rendőrség: 70/441-155
Ledniczky Tibor KMB-s
06-20/539-5899
Madari Andor polgárőr elnök:
06-30/412-5417
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

