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Elűzték a telet, köszöntötték a tavaszt
Február utolsó szombatján második
alkalommal került megrendezésre a
Télbúcsúztató, Tavaszköszöntő Családi rendezvény a művelődési ház parkjában az önkormányzata jóvoltából.
A programok délután kettő órától
kezdődtek, már ekkor látszott, hogy
nagy az érdeklődés a rendezvény
iránt. Gólyalábasok szórakoztatták az
érkezőket, arcfestés és lufi-hajtogatók
várták a kisebbeket, míg a nagyobbak
népi fajátékokat próbálhattak ki. A művelődési ház aulájában közös foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők a
Kézimunka Szakkör tagjaival.
Eközben Balla István és családja öt
bográcsban főzte a több mint négyszáz
adag csülökpörköltet, a Nők Klubjának
tagjai pedig közel 250 darab fánkot, és
csörögefánkot sütöttek. További 250
darab fánkot, valamit, teát és forralt
bort ajánlott fel a rendezvényre a LakiKonyha Kft. Minden ételből és italból
mindenki ingyen fogyaszthatott.
A délután folyamán színes és színvonalas előadásokat tekinthettek meg
az érdeklődők a művelődési ház előtt
felállított sátor színpadán. Fellépett az
Ifjúsági Néptánccsoport, a Dudorások
Citerazenekar, a Lakiteleki Tűzoltózenekar, komédiások mutatták be szórakoztató műsorukat. Ezt követően
a Szivárvány Óvoda Margaréta csoportjának előadása következett, majd
meggyújtották az udvaron felállított
Télbanyát, ezzel elűzve a hideg időt,
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miközben gólyalábasok és tűzzsonglőrök szórakoztatták a közönséget.
A vacsorát követően ismét a szórakozásé volt a főszerep, fellépett az
Aero Fit Dance, a Silver Step tánciskola, a Zafira Dance Team és a Dalma
Dance Club tánccsoportja.
Este hét órakor Zobokiné Kiss Anita polgármester asszony köszöntötte a
megjelenteket, majd az Irigy Hónaljmirigy háromnegyed órás produkciója következett, mely során az előadók
többször is átöltöztek, és így adták elő
az ismert nóták általuk átírt verzióját.
A közönség a produkciót vastapssal
jutalmazta. Az est zárásaként télűző
retro partyt tartottak.
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Stabil az
önkormányzat
költségvetése
A 2017. évi költségvetés tervezésekor fontos kiadásokkal kellett
számolnunk mindamellett, hogy egy
stabil, működőképes gazdálkodást
akarunk megvalósítani.
A korábbi évekről volt egy tartozás, amit a jelenlegi képviselő testület
megörökölt. Ez a Démász tartozás,
melynek ebben az évben 21 millió
forintos törlesztő részlete válik esedékessé. Részletfizetésben állapodtunk
meg a Démász Zrt-vel úgy, hogy még
ebben az önkormányzati ciklusban a
teljes tartozás ki fogjuk fizetni.
Van egy jelentős összegű függő
ügyünk is. Ez a K&H 79 millió forintos ügye. Melyből ugyan korábban, a
K&H 44 millió forintot átutalt az önkormányzat számlájára a jogerős másodfokú döntést követően, de ebből ki
kellett fizetni az ügyvéd díját, mely
hatmillió forint volt. A K&H bank a
Kkúriához fordult, és a Kúria a bank
keresetét jóváhagyta, így 79 millió
forintos fizetési kötelezettségünk keletkezett. Az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordultunk és kértük
a fizetési kötelezettség felfüggesztését. Abban az esetben, ha számunkra
kedvezőtlen döntés születik, ki kell fizetnünk ezt a jelentős összeget. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy ne a működésre kapott pénzből
kelljen kifizetni, ezért az országgyűlési képviselőnktől Lezsák Sándortól is
kértem, hogy segítsen ebben az ügyben. Ő írásban ígéretet tett arra, hogy
segíteni fog.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Kiemelt figyelemben részesültek a rászorulók
Lakitelek önkormányzatának is
lehetősége van települési támogatás
keretében a szociális helyzetük miatt
rászorulókat anyagi eszközökkel, illetve természetbeni juttatásokkal (tüzelő, élelmiszercsomag) segíteni. Az
elmúlt évben ilyen jellegű támogatásra 25.755.890 forintot fordított önkormányzatunk. A tél folyamán 120 köbméter keményfa tűzifát, 2.286.000
forint értékben, osztottak ki a nehéz
anyagi körülmények között élőknek,
ami családinként 9 mázsa tűzifát jelentett. Aki nem tudta elszállítani,
annak a Településüzemeltetési Csoport kiszállította, illetve az egyedül
élő időseknek összevágva vitték ki.
A hivatal szociális területen dolgozó
munkatársa 235 nehéz sorsú családdal áll folyamatosan kapcsolatban.
A karácsony közeledtével a polgármesteri hivatal munkatársai felmérték, hogy kik azok, akiknek szükségük van további segítségre, hogy
a karácsony ünnepe Lakiteleken
mindenki számára a lehető legszebb
legyen. Az önkormányzat kezdeményezéséhez több vállalkozás is csat-

lakozott, amelynek eredményeként
öt család 100.000.-Ft-os támogatásban részesülhetett, további kilencvenöt család pedig ajándékcsomagot
vehetett át, amelyben főleg tartós
élelmiszerek voltak találhatóak, de
játékokat és édességeket is kaptak a
gyermekek. Az ajándékcsomagokat a
képviselő testület tagjai, valamint az
önkormányzat munkatársai juttatták
el a rászorulók részére.
Az őszi hónapoktól kezdődően,
de leginkább télen növekszik meg a
segítséget kérők száma, sokszor krízishelyzetekben azonnali cselekvésre
van szükség. Önkormányzatunk kiterjedt tanyavilágában tanyagondnoki
szolgálatot működtet. A tanyagondnokok az ebédhordástól, a gyógyszerek
kiváltásától a bevásárlásig mindent
elintéznek, de talán a leglényegesebb,
hogy a tanyán élőket, főleg az egyedül élőket folyamatosan figyelemmel
kísérik. Az év elejei nagy hidegben
a tanyagondnokok és a házi gondozók még vasárnap is végigjárták az
ellátottakat. Volt ahol elfagyott a víz,
ezért ballonokban vitték a helyszínre.

Volt ahol be kellett gyújtani, mert az
egyedül élő idős személy nem tudott
fát hasogatni. Még hétvégén is szállítottak ki fát azoknak, akiknél elfogyott. Számos megindító élethelyzettel találkozhatunk itt Lakiteleken is.
Januári testületi ülésen a képviselő-testület a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló rendeletét módosította. Ennek értelmében:
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén: 71.250,- Ft-ról
85.500,- Ft-ra emelkedett az egy főre
jutó jövedelemhatár. A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén: 42.750,- Ft-ról
57.000,- Ft-ra, egyedül élő esetén:
57.000,- Ft-ról 71.250,- Ft-ra emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár.
A jövedelemhatárok megemelésével
többen igényelhetnek támogatást. Az
igényléséhez szükséges nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról
letölthetőek, illetve a polgármesteri
hivatal szociális feladatokat ellátó
munkatársától kérhető.
DZ-né

Stratégiai együttműködési megállapodás
Megtartotta alakuló ülését a Homokhát- Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszter.
A megyehatáron átívelő együttműködési megállapodásban, a Lakitelek
Önkormányzata által alapított Szolidáris Vidékért Közcélú Alapítvány
kezdeményezésére és koordinálásával Szentkirály, Csépa, Nagyrév,
Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas,
Tiszaug, Szelevény és Lakitelek vesz
részt.
A klaszter fő célja a települési és
térségi élelmiszer- és turizmusgazdaság élénkítése, a mezőgazdasági
beszerzési- termelési- feldolgozásiértékesítési- újrahasznosítási folyamatok összehangolása, a hosszú távú
szemléletformálás, az ezt szolgáló,
helyi igényekre tervezett szakképzés,
oktatás, szaktanácsadás megszerve-

zése, munkahelyek teremtése, és a
Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozása. Az
ehhez szükséges szervezeti formát a
Homokhát- Tiszatáj Multifunkciós
Térségfejlesztő Klaszter nyújtja,

mely a térség önkormányzatai, illetve
gazdasági ágazataiba tartozó vállalkozások és szervezetek, a támogató/
kapcsolattartó tevékenységet kifejező
intézmények önkéntes együttműködése.
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Stabil az önkormányzat költségvetése
Az első oldal folytaása.
A finanszírozás melyet a működésre
kap a település, 2017-ben közel 34 millió
forinttal kevesebb, mint az elmúlt évben
volt. A finanszírozást az iparűzési adóerő képesség alapján kapjuk. Az adóerő
képességünk változott, ezért kevesebb a
működésre kapható összeg. Most jelenleg úgy tűnik, hogy többel csökken, mint
amennyivel több iparűzési bevétel várható ebben az évben.
Így indultunk neki az idei év költségvetésének tervezéséhez. A takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően az előző
évről, közel 53 millió forint szabadon felhasználható pénzmaradvány maradt. Természetesen a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány továbbra is megvan,
melyből különösen nagy összeget képvisel a Gondozási Központnál a Magyari
hagyaték 37 millió forintja.
Ha az elmúlt évi tárgyszámokat ves-

szük figyelembe, akkor egy nagyon szűkös és takarékos gazdálkodást kell megvalósítanunk.
Folyamatosan figyeljük a pályázati
lehetőségeket, több beadott pályázatunk
van, melyek elbírálását várjuk.
A beruházások között szerepel a
Lakitelek-Kerekdomb kerékpárút megépítése, 5 külterületi út teljes karbantartása, könyvtár felújítása, külterületen
napelemes közvilágítás, önerős beruházásként a Gondozási Központ bővítése és
felújítása. Előkészítés alatt áll az Egészségház felújítása, turisztikai fejlesztés a
Holt-Tisza partjánál, településközpont kialakítása új parkolókkal és parkosítással,
csapadékvíz elvezetés, belterületi utak
szilárd burkolattal történő ellátása.
Az önkormányzati rendezvényeket
pedig igyekszünk minél magasabb színvonalon megvalósítani.
Zobokiné Kiss Anita polgármester

Egy perces hírek
Januárban a Kultúra Napjára emlékezve Szász András írót, újságírót látta
vendégül a Községi Könyvtár. Az íróval
Szentirmay Tamás alpolgármester beszélgetett, közreműködött Madari Lili és
Kustár Csaba tanulók. A művelődési ház
színháztermében ebből az alkalomból
„Az élet dolgai” címmel zenés darabot
nézhetett meg az érdeklődő közönség.
A Bácsvíz Zrt. a szennyvízkezelő
hálózat felújításához beszerzéseket hajt
végre, amelynek költségeit önkormányzatunk viseli. A 2007-es szennyvízcsatorna hálózat építése óta már tavaly a
zavartalan működés érdekében kicserélésre került az egyik nagyteljesítményű
szivattyú, most esedékessé vált a másik
is. Ezeknek a szivattyúknak az élettartama 8-10 év.
A kapásfalui átemelőbe kisebb méretű szivattyú szükséges, ezek nagyjából
négy évig bírják a szennyvizet továbbítani, ami után felújításuk vagy új beszerzése következik.
Felújításra kerül továbbá a telepen a
PLC vezérlő egység is. A beszerzés költsége beszereléssel, beüzemeléssel együtt
2.739.891 Ft+Áfa, azaz bruttó 3.479.662
Ft.
Február elsején került sor az Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület képviselői és a
képviselő-testület Védelmi Központtal
kapcsolatos egyeztető megbeszélésére. A
megbeszélésen Marozsi András tűzoltó.
alezredes, kirendeltség-vezető, Leiz Gábor tűzoltó őrnagy valamint Dobai Gergely tűzoltó alezredes is részt vett, hogy
szakmai tudásukkal segítsék az együttműködést. Majd kétórás eredményesnek
ítélhető egyeztetést követően „robbant
a bomba”, mikor az derült ki, hogy az
ÖTE is szeretne indítani egy csapatot a
mezőgecsei testvérvárosban megrendezendő Böllérfesztiválra és valószínűsíthetően nem tudja a küldöttség rendelkezésére bocsátani a pályázaton nyert
kisbuszát. Ekkor vált világossá, hogy az
ÖTE elnöke ugyan számít az önkormányzat támogatására, de közösséget vállalni,
együttműködni nem akar a testülettel,
helyette a buszkérést követően egy külön
csapatot próbált összehozni. Ezt a tényt
erősítette meg még az a pár telefonbeszélgetés, amit a pontos helyzetfelméréshez a polgármester asszony elvégzett. A
megjelent szakemberek véleménye szerint, ha az elnök nem tud együttműködni
az önkormányzattal, akkor át kell adnia
a helyét olyannak, aki az egyesület érdekében képes erre. Ezt követően Zobokiné
Kiss Anita polgármester javasolta írásban az ÖTE elnökének, hogy mondjon le

3. oldal
Lakitelek
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Lakitelek
Polgárait a 2017. április 21-én
(pénteken) 17:00 órai kezdettel
tartandó

Közmeghallgatásra
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház
Közmeghallgatás napirendje:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Kérdések, felvetések
A közmeghallgatáson közérdekű kérdéseiket, bejelentéseiket tehetik fel a polgármesternek és a képviselő-testületnek.
Lakitelek, 2017. március 01.
Tisztelettel: Zobokiné Kiss Anita polgármester
tisztségéről a zavartalan együttműködés
érdekében. A nem régen megtartott ÖTE
közgyűlésen az egyesület tagjainak többsége a jelenlegi elnököt javasolta meghagyni tisztségében.
A Muzsikál az Erdő Alapítvány –
akik a Hírös Városban május végén több
napos rendezvényt szerveznek – felajánlották, hogy május 28-án Tőserdő szabad
strand illetve a Kontyvirág erdei iskola
területén gyermeknapi rendezvényt tartanak a Tőserdőbe látogatók részére. A tartalmas gyermek programok mellett fellép
a Kecskemét Néptáncegyüttes, valamint
a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar továbbá Csík János és barátai. A testület
elfogadta programjukat és támogatja
anyagilag is az alapítványt a program
megvalósításában.
Ambrus Zsolt Tiszakécskei lakos
„Lakiteleki Auti Alapítvány” névvel alapítványt szeretne létrehozni,
Lakiteleken és környékén élő autista
gyermekek nevelésének, oktatásának
elősegítésére. Az önkormányzat Emberi
Erőforrások Bizottsága megadta a névhasználathoz az engedélyt, mivel az alapítvány célkitűzése is támogatható.
Döntött a testület a 2017. évi kitüntető díjak adományozásáról. Ebben az évben két helyi lakos veheti át a szakmai díjat március 15-én a községi ünnepségen.
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Lakiteleki siker a böllérversenyen
Tizenegyedik alkalommal rendeztek
nemzetközi böllérfesztivált kárpátaljai testvértelepülésünkön, Mezőgecsén.
Lakitelek önkormányzatának csapata a HurKalandorok négy díjat is bezsebelt, köztük a legnagyobb elismerést, a Mezőgecsei Böllérkirály címet.
A csapat február 10-én pénteken reggel indult, és kora délután érkezett meg
Mezőgecsére. A delegációt Mester András, Mezőgecse polgármestere fogadta, aki közölte, hogy a hatóságok nem
engedélyezték a sertések levágását a
fesztivál területén, így azt háznál kell
megoldani. Gyors tanácskozást követően a csapat úgy döntött, hogy a sertést
a kipakolást és tereprendezést követően
levágják, így szombaton a feldolgozásra, az ételek elkészítésére több idejük
marad. A lakitelekiek minden évben
Mezőgecsén vásárolják meg a feldolgozásra szánt disznót, ezzel is támogatva
a helyi gazdákat. A választás az idei évben egy százhúsz kilós példányra esett.
A fesztiválon versengő csapatok február
11-én szombaton 6 órától kezdték meg
a sertések feldolgozását, és az ételek
elkészítését. A zsűri a menüsoron kívül a forralt borokat, és fogópálinkákat
és a tálalást is értékelte. A lakitelekiek
hagyományos lecsós vért, pecsenyét,
hurkát, kolbászt, velőt, toros káposztát
és resztelt májat készítettek, melyet a
Településüzemeltetési Csoport munkatársai által gyártott fatálakban kínálták
a zsűri tagjainak. A fesztivál látogatói
hosszú sorokban kígyóztak a lakiteleki
stand előtt, forralt bort és pálinkát kóstoltak, és közben nézték, ahogy a csapat
tagjai igazi egységként együttműködve
készítették el a finomabbnál finomabb
ételeket, melyeket természetesen a lá-

togatók meg is vásárolhattak. Az egyes
munkafolyamatokat több tévéstáb is
rögzítette, valamint több újságíró készített riportot Zobokiné Kiss Anita
polgármesterrel és a csapattagokkal.
A zsűri délután négy órakor hirdetett eredményt, mely a lakitelekiek
minden várakozását felülmúlta. A
HurKakalandorok csapata elnyerte a
legfinomabb toros ételeket készítő, a
legesztétikusabb teríték, a legjobb fogópálinka, valamint a „Mezőgecsei
Böllérkirály” címet, és a vele járó serleget. A díjakat Zobokiné Kiss Anita polgármester vehette át a zsűri elnökétől
Bártfai Endrétől, a budapesti Gazdasági
Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari
Főiskolai
Kar
mesteroktatójától.
A vasárnapi hazaindulás előtt a csapat
tagjai felkeresték a helyi hivatal épületét, ahol Mester András és felesége
fogadta őket, akik gratuláltak az elért
eredményhez. Az elkészített ételek és
italok értékesítéséből származó bevételből kifizetésre került a sertés negyvenkétezer forintos vételára, az ezen felül
fennmaradó közel százezer forintot pol-

Ahol tudtak, segítettek
A mostani tél rendkívül hideg időjárása
extra kihívások elé állította nem csak a lakosságot, de a munkatársakat is.
A tanyagondnokok folyamatosan látogatták a külterületi ingatlanok tulajdonosait, ahol tudták segítették őket. Egy esetben
a tanyagondok a Településüzemeltetési
Csoport munkatársainak segítségét kérte:
egy idős hölgynél a házi vízellátó rendszer
nem került víztelenítésre, így teljesen szétfagyott. A munkatársak leszerelték a vízellátót, majd a bolttal egyeztettek, hogy egy

ugyanolyan szivattyút állítsanak össze.
Ahogy enged a fagy az új vízellátó beüzemelését is elvégzik. A Településüzemeltetési Csoport munkatársainak segítségét
kérte a Bácsvíz Zrt. is. A Toldi utcában egy
ejektoros kút elfagyott, a Bácsvíz munkatársai kicserélték a vízórát, a munkatársak
pedig egy újabb elfagyást megelőzendő,
elvégezték a szigetelési munkálatokat.
A rendkívüli hidegre, és az igénylők
nagy számára tekintettel, az önkormányzat
az előre tervezett 120 köbméter szociális

gármester asszony átadta a mezőgecsei
településvezetőnek. Ezen kívül az óvodának mesekönyveket, játékokat és
egy lézernyomtatót is adományoztak.
A lakiteleki csapat tagjai megfogadták,
hogy jövőre visszatérnek, és legjobb
tudásukat nyújtva megpróbálják megvédeni a „Mezőgecsei Böllérkirály” címet.
Köszönet jár Polyák Albertnek, aki a
díjnyertes eperfahordóban érlelt tíz éves
szilvapálinkát ajánlotta fel a versenyre, a
Laki-Konyha Kft-nek a finom forralt bor
elkészítéséért, Földvári Dezsőnek, aki a
csapat kijutásához nélkülözhetetlen gépjárművet biztosította, Varga Lajosnénak
aki a finom süteményeivel járult hozzá a
sikerekhez, Antal Imrének a fürjtojásból
készült tészta felajánlásért és a lakiteleki
HurKalandorok csapatának: Zobokiné
Kiss Anitának, Szentirmay Tamásnak,
dr. Pethő Anada Zsuzsának, Dékány
Zoltánnénak, Mihalik Tibornak, Kis
Nándornénak, Juhász Ferencnek, Csikós
Mihálynak, Tóth Ferencnek (Laki-Gazda
kft), Tóth Ferencnek és Tóth Sándornak
(tanyagondnok), hogy sikerükkel tovább
öregbítették településünk jó hírnevét.
tűzifán kívül további 20 köbmétert osztott
ki, melyet szükség szerint házhoz szállítva,
valamint elfűrészelve adtak ki a munkatársak.
A hírtelen jött olvadás következtében
újabb problémával kellett megküzdenünk,
a nagy mennyiségű olvadékvizet a még
teljesen átfagyott föld nem tudta magába
szívni, így több helyen hatalmas pocsolyák keletkeztek. A Településüzemeltetési
Csoport munkatársai, valamit a Lakiteleki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai folyamatosan szivattyúzták az elárasztott területeket, ezzel téve újra járhatóvá az utakat.
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A pályázatokról tartottak egyeztető tárgyalást
Egyeztető tárgyaláson vett részt
Zobokiné Kiss Anita polgármester és
Csikós Mihály önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázataival kapcsolatban.
A tárgyaláson részt vett a Bács-Kiskun
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft
ügyvezető igazgatója Kicsiny László, a
Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési
és Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője
Csáky Béla, valamint a két szervezet több
munkatársa.
Lakitelek Önkormányzata TOP-os
pályázati forrásból több ponton is kívánja
fejleszteni településünket, a projektek által megpályázott Európai Uniós támogatás összértéke 570 millió forint.
Az elmúlt évben beadásra került a
Lakiteleket Kerekdombbal összekötő
kerékpárút pályázata, melynek kivitelezési munkálatai hamarosan megkezdődhetnek. A projekt keretében megépítésre
kerülhet egy két és fél méter széles, 3650
méter hosszú kerékpárút, valamint a 44es számú főútnál egy aluljáró, ezzel meg-

könnyítve az eljutást a járási székhelyre,
valamint új lehetőségeket biztosítva a kerékpársportok szerelmeseinek.
Az idei év tavaszán újabb pályázati
források nyílnak meg településünk előtt,
melynek segítségével fejlesztésre és felújításra kerülhet az egészségház, bővülhet a csapadékvíz elvezető rendszer, valamint bővülhet a bölcsőde eszközkészlete.
Emellett szintén a tavasz folyamán egy
turisztikai fejlesztéseket elősegítő pályázat is beadásra kerülhet, melynek köszönhetően a Tőserdő Holt-Tisza part kerülhet
fejlesztésre. Ezzel kapcsolatban a BácsKiskun Megyei Turizmusfejlesztési és
Marketing Nonprofit Kft. munkatársai a
polgármesteri hivatal projektekkel foglalkozó munkatársaival közös területbejárást tartanak.
Zobokiné Kiss Anita elmondta: a projektek előkészítési szakasz előrehaladott,
az együttműködés kiváló a partnerek, a
megye és az önkormányzat között. A képviselő- testület mindent megtesz annak
érdekében, hogy a tervezési és kivitelezési munkálatok gördülékenyen haladjanak,
és tovább fejlődjön településünk.
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Új burkolatot
kapott a konyha
Megújult belső burkolattal folytatódik a munka ebben az évben a
közétkeztetésben. Önerős beruházásból a konyha épületének belső
burkolatának cseréje történt december végén.
Ez alatt az időszak alatt – lehet
azt mondani – hogy éjt nappallá téve
folyt a munka, hogy január első munkanapjára már újra megkezdődhessen
a főzés a Laki-Konyha Kft-nél.
Köszönet a Pap Építőmester Kftnek a gyors és precíz kivitelezésért,
az ügyvezetőnek Tóthné Balla Máriának és munkatársainak, hogy az ünnepek alatt is azon dolgoztak, hogy
minden tisztán, a helyére kerüljön.
Az elkövetkezendő időszakban
további helyiségeket fognak leburkolni, lecsempézni. Erről is döntött a
képviselő-testület. A munkálatokat a
Pap Építőmester Kft. fogja ezúttal is
elvégezni.

Lakitelek is bemutatkozott a TOUREX-en

Ezúttal már 27. alkalommal került
megrendezésre a TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár február 24-25-én Kecskeméten, a Hírös
Agóra- Kecskeméti Kulturális és
Konferencia Központban. Településünket a Tőserdő Turisztikai Kft. kép-

viselte a kiállítók között. A kiállításon a hagyományoknak megfelelően
üdülési, turisztikai és idegenforgalmi
látnivalókkal, szolgáltatásokkal mutatkozhattak be a kiállítók.
A Tőserdő Turisztika Kft. minden lehetőséget megragad annak

érdekében, hogy népszerűsítse településünket és növelje idegenforgalmi vonzerejét. Tóth Ferenc, a kft.
ügyvezetője elmondta: nagy sikere
volt a lakiteleki standnak, ahol bemutatták a Tősfürdőt, a Kalandparkot, a Holt-Tisza természeti szépségeit és kikapcsolódási lehetőségeit,
Lakitelek hagyományőrző tevékenységét és kultúráját. Külön sikere volt
annak a két, projektorral kivetített
drónfelvételnek, mely a nyári és téli
holtág természeti szépségeit mutatta
be. A kft. munkatársai településünket bemutató szórólapot, és a cég
logójával ellátott léggömböt, öko tollat, nyakpántot osztottak ki az érdeklődőknek, valamint a Laki-Konyha
Kft.által készített pogácsával vendégelték meg őket.
Köszönjük Kiss Balázsnak, és a
Dynaber filmnek, hogy az általuk elkészített lélegzetelállító felvételeket a
rendelkezésünkre bocsátották!
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Új munkatársak a Gondozási Központban
A Gondozási Központ probléma
esetén áll szíves rendelkezésre, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében.
Ha ellátássál kapcsolatban kérdésük
van, vagy segítségre lenne szükségük,
akkor személyesen, vagy az alábbi telefonszámok egyikén elérhetőek vagyunk.
Intézményünk elérhetőségei:
Gondozási Központ címe: Lakitelek
Béke utca 20. Tel.: 76/449-071. Nappali ellátás, tel.: 06-70/199-69-00.
A hozzánk fordulók bizalmát köszönjük!
A Gondozási Központ életében
változások történtek. A decemberben
megüresedett állásokra pályázatok lettek kiírva, melyek sikeresen zárultak.
2017. február 14-én új mentálhigiénikus munkatárs, illetve március 01-től
új tanyagondnok kezdte meg munkáját
az ellátottakkal. Bemutatkozásaikat a
következő sorokban olvashatják.
Mentálhigiénikus munkatárs:

Kalló Ferencné vagyok. 1970.
05. 20-án születtem Nagykőrösön. Kettő évtizede élek Lakiteleken.
1988- ban érettségiztem (Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium Tiszakécske). Felsőfokú szociális
alapvégzettséget a Debreceni Egyetem
Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán
szereztem (szociálpedagógia szak).
Szakképesítéseim:
adóügyintéző,
társadalombiztosítási ügyintéző, kis-

gyermekgondozó, nevelő. A BKM-i
Költségvetési Elszámolási Hivatal
Kecskemét Csecsemő- és Gyermekotthon tiszakécskei kirendeltségen álltam
munkába. Az intézmény bezárása után
a közszférában (Egészségbiztosítási
Pénztár) helyezkedtem el, majd 16 évig
a Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon dolgoztam. 2017. február 14-étől
vagyok a Gondozási Központ mentálhigiénés munkatársa. Idős emberek
iránt elkötelezett az érdeklődésem.
Képes vagyok meglátni bennük azokat
a sajátos értékeket, amit ők képviselnek, mint például az élettapasztalat,
megélt problémák megoldása, fizikai,
lelki problémák elviselése. Mindent
megteszek annak érdekében, hogy az
otthon lakói és a nappali ellátást igénybe vevők lelki egészségét megőrizzem,
életük utolsó időszakát megszépítsem.
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak
hozzánk bizalommal!

Tősgyökeres lakiteleki vagyok,
a Bem utcában születtem és azóta is
Lakiteleken élek, szüleim és feleségem szintén helybéliek. A Lakiteleki
Általános Iskolában töltött éveim után
Kecskeméten szereztem meg a gépjármű-villamossági műszerész képesítést.
Tizenöt évig dolgoztam a helyi Szikra
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben autóvillamossági műszerészként,
majd egyéni vállalkozóként folytattam műszerész munkámat 2002-ig. Az
utóbbi tizenöt évben a Tiszakécskei

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság kötelékében álltam helyt rajparancsnokként és gépjárművezetőként.
Tősgyökeres lakitelekiként mindvégig
igyekeztem aktív tagja lenni a helyi
közösségnek: gyermekkoromban az iskola atlétikacsapatában versenyeztem,
és 1970 óta tagja vagyok az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek. Márciustól újra
falumban vállalok munkát, tanyagondnokként fogom segíteni a lakiteleki
időseket. Úgy vélem, hogy a nagy
helyismeretem és az, hogy könnyen
szót értek másokkal, segíteni fog abban, hogy elégedettek legyenek majd
a munkámmal.
A Gondozási Központ által ellátott idősek részére folyamatosan biztosítunk programokat, amire minden
érdeklődőt szeretettel várunk. Január
24én ünnepeltük meg a Magyar Kultúra napját. A program a Himnusz
meghallgatásával kezdődött. Megismerkedhettek az idősek a Himnusz
történetével, majd verseket hallgattak,
majd ők mondták el kedvenc versüket.
A program, beszélgetéssel zárult.
Február 16-án rendeztük a farsangi mulatságunkat. Készülődés közben
Pulai Sanyi bácsi 100 éves gramofonján játszott régi slágereket a megsárgult borítójú bakelit lemezről. Köszöntés után a mentálhigiéniás munkatárs
farsangi verssel szórakoztatta az időseket. Vidám beszélgetést folytattunk
a farsangi szokásokról, majd meséltek
az idősek a régi farsangi élményeikről. Minden időst megvendégeltünk
farsangi fánkkal, végül magyar nótát
hallgattak, énekeltek volt, aki táncra is
perdült.
Pulai Sanyi Bácsi szolgáltatott zenét a 100 éves gramofonjával.
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Jégpálya készült a sportpályán
Terjéki Ferencben, a Lakiteleki
Torna Egylet alelnökében fogalmazódott meg a gondolat, hogy a mostani
rendkívül hideg időjárási körülményeket segítségül hívva, jégpályát lehetne
létesíteni a sportpályán. Az elképzelés
az önkormányzat részéről is kedvező
fogadtatásra talált. Az első feladat a salakpálya megtisztítása, és körben egy

hó palánk kialakítása volt, melyet a Településüzemeltetési Csoport munkatársai végeztek el. Ezt követően egy régóta
használaton kívül lévő búvárszivattyús
kút segítségével elkezdődhetett a terület elárasztása. Az egyesületi elnökségének két tagja folyamatosan locsolta a
pályát, ezzel hizlalva a jég vastagságát.
A szorgos kezeknek, és a hidegnek kö-

szönhetően az elkészült pályát birtokba
vehették a korcsolyázók. Mivel a pályát meg lehetett világítani, így azt az
este is lehetett használni. Az egyesület
a székházban melegedési- és pihenési
lehetőséget is biztosított annak, aki ezt
igénybe kívánta venni. A több mint két
hétig tartó időszak azt jelentett, hogy
érdemes volt a pályátelkészíteni.

Jótékonysági sportbált tartottak

Február 4-én, szombaton tartotta
hagyományos jótékonysági sportbálját a Lakiteleki Torna Egylet a művelődési házban.
A megjelenteket Szentirmay Tamás alpolgármester, a Lakiteleki
Torna Egylet elnöke köszöntötte, aki

mellett ott álltak az egyesület vezetőségének tagjai is. Az alpolgármester beszédében elmondta: az utóbbi
két évben az általuk irányított klub
nagy változásokon ment keresztül.
A sportszékházat kívülről és belülről
felújították, a center- és edzőpályán

automata öntözőberendezés került kiépítésre, valamint megépítésre került
egy 20X40 méteres műfüves labdarúgó pálya, és egy szintén műfüves teniszpálya. A fejlesztések az idei évben
folytatódnak, ezúttal a sportszékház
tetőszerkezete újul meg. Az egyesület
ebben az évben ünnepli fennállásának
kilencvenedik évfordulóját, ebből az
alkalomból meghívták a Ferencvárosi
Torna Klub öreg fiúk csapatát. A helyi felnőtt csapattal való mérkőzést
április 29-én fogják megrendezni. A
jubileum alkalmából egy könyvet is
szeretnének kiadni, amely történelmi
áttekintést nyújt majd az egyesület kilencven éves múltjáról.
A mulatságon megjelenteket a
Szentkirályi Tánccsoport táncosai is
szórakoztatták színvonalas előadásukkal. A jó hangulat adott volt, a talpalávalót az Edu-Show zenekar húzta.

Ajándékot kaptak a rászoruló családok
Példa értékű összefogásról tett tanúbizonyságot településünk, mellyel
a rászoruló lakiteleki családok karácsonyát tették szebbé.
Sajnos településünkön is élnek
olyan családok, akik anyagi problémákkal küzdenek, így talán nem került volna ajándék a kisgyermekeknek
a karácsonyfa alá. Rajtuk próbált segíteni az önkormányzat.
A polgármesteri hivatal dolgozói felmérték azt, hogy kik azok,
akiknek szükségük volt segítségre.
Szerencsére, az önkormányzat kezdeményezéséhez több vállalkozás is
csatlakozott. Ennek eredményeként öt

család 100.000.-Ft-os támogatásban
részesült, további kilencvenöt család
pedig ajándékcsomagot vehetett át,
melyben főleg tartós élelmiszert, de
játékokat és édességeket is kaptak a
gyermekek. Az ajándékcsomagokat a
képviselő-testület tagjai, valamint az
önkormányzat munkatársai juttatták
el a rászorulók részére.
Óriási köszönet illeti azokat a
vállalkozásokat, akik támogatásukkal lehetővé tették, hogy a nélkülöző
családok karácsonyát szebbé tegyék:
Kolping Hotel, Duna Aszfalt, Hódút
Freeway Kft., Flóravit Kft., PizzaBox,
Földvári Dezső, Kalócz Ker. Kft., Var-

ga Lajosné, Szabó Istvánné, Losonczi
Sándor, Boros Józsefné, Kefag Zrt.,
Szűcs Pál, Jutka bolt, Czakó és Czakó
Bt., Döme büfé, Autóscsárda,Elek
István, Csillag presszó, Best-Log
Kft., Anna presszó, Szénási Bertalan,
Kocsis Károlyné, továbbá azokat a
magánszemélyeket, akik az advent
harmadik vasárnapján megrendezett
jótékonysági koncert idején adtak támogatást és természetesen azokat is,
akik a Falukarácsonyon tombolát vásároltak.
Településünk bebizonyította, hogy
külön-külön talán kevesek vagyunk,
de együtt csodákra vagyunk képesek.
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A Szivárvány Óvodában történt események
Ovi-zsaru foglalkozás
Az iskola előtt álló nagyok minden évben részt vesznek a gyermekek
baleset megelőzési ismereteinek gyarapítására szolgáló Ovi-zsaru foglalkozásokon. Rosszcsont Ricsi és Rendes
Rozi bábok segítségével a foglalkozás
végére a gyerekek megtanulhatják,
hogy a kicsik szülői segítség nélkül
milyen eszközökhöz nyúlhatnak otthonukban és az óvoda falai között. A
játékos foglalkozáson mindenki megoszthatja élményeit és tudását társaival, ismereteket szerezhet a balesetek
megelőzéséről, illetve arról, mi a teendő, ha valaki bajba kerül. Játéktelefon
és számkártyák segítségével a gyerekek elsajátítják a segélyhívó telefonszámokat és a segélykérés módjait is.
A foglalkozásokat Erdősné Ladányi
Boglárka és Nagy Judit Zsuzsanna
óvodapedagógusok vezetik.
Kedves Lakitelekiek!
Kérjük, segítsék ismertté tenni az
alapítványunk adószámát. Úgy hallottuk, sokan nem tudják, kinek ajánlják
fel az 1%-ot, vagy nem is törődnek a
felajánlással. Az adót így is, úgy is be
kell fizetni, természetesen se többet, se
kevesebbet. Miért ne ajánlják fel olyan
nemes célra, mint az óvodánk udvari
játékainak fejlesztésére. Kérjük, adják
át adószámunkat munkatársaiknak, rokonaiknak, vagy a szomszédoknak.
A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány
tisztelettel várja támogatásukat és adójuk 1%-át felajánlását.
Adószám: 18341618-1-03
Köszönettel: Kakóné Gál Andrea
kuratórium elnöke

Óvodánk büszkeségei
Sütő Hanna és Kovács Gergő a
tiszakécskei művelődési ház színpadán,
népes közönség előtt bátran, nagyon
szépen, hangosan és jól hangsúlyozva
mesét mondtak. A gyermekeket az óvó
nénik és a szülők közösen készítettek
fel.
A kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda a Nagykunsági népmesék
című rajzpályázatán Kakó Dorka kü-

löndíjat, Tatár Viktória pedig bronz fokozatot kapott. A két kislányt az óvoda
tehetségműhelyében készítette fel Nagy
Judit Zsuzsanna óvodapedagógus.

Adomány a mezőgecsei
óvodának
A mezőgecsei nemzetközi böllérfesztivál kapcsán óvodánk csatlakozott
önkormányzat adománygyűjtéséhez. A
közel 20.000 Ft értékű könyvcsomagot a lakiteleki és a tiszaugi óvónők
támogatásával állítottuk össze és adtuk
át a küldöttségnek a mezőgecsei óvodai nevelés segítésére.
Óvodánk 2014 őszétől honlapot
működtet, ahol óvodai események
mellet, hírt adunk a bölcsődénk és az
alapítványunk programjairól is. A honlap címe www.szivarvanyovi.hu
Sütő Lászlóné intézményvezető

Bábszínházban voltunk
Január 5-én néztük meg a Ciróka
Bábszínház első előadását, melynek
címe - A bagoly, aki félt a sötétben
– volt. A mese nagyon tetszett a gyermekeknek, az előadás kiváló volt. 57
lakiteleki óvodásnak van bérlete a bábelőadásokra. A szállításról Földvári
Dezső gondoskodott. Ez alkalommal
térítésmentesen vitte a gyermekeket
Kecskemétre, melyet ezúton is nagyon
köszönünk.
Gyuricsánné Pleva Éva
óvodapedagógus

Lábnyomok az óvodában
Két kislány arra kért, hogy menjek
velük, mert mutatni szeretnének valamit. Ballagtunk a tornaterem mellet,

amikor az egyik azt mondta, hogy valaki járt az óvodában, a babaház mellett ott van a lábnyoma. És valóban öt
lábnyomot találtunk az óvodai emlékfa
alatt. Megkönnyebbültek a gyermekek,
amikor elmeséltem, hogy a lábnyomok
azoknak az óvó néniknek a lábnyomai,
akik régebben itt dolgoztak. Elmeséltem azt is, hogy azért vannak itt ezek
a lábnyomok, hogy soha ne felejtsük
el őket, mert bizony nagyon szerették
a gyerekeket. A felnőtt karácsonyi ünnepségen Vankóné Török Katalin óvónő lábnyomát örökítettük meg, hogy
majd, ha kitavaszodik, elhelyezhessük
az emlékfa alá. Most már a kislányok is
tudják a rejtélyt.
Sütő Lászlóné
intézményvezető

Vízhez szoktatás
2017. január 13-án folytatódott
a Margaréta, a Pillangó és Mazsola
nagycsoportosaival a vízhez szoktatás.
Nagy izgalommal és érdeklődéssel készültek a gyerekek a napra, amikor a
népfőiskola uszodájában Baukó Ferenc
kiváló testnevelő, gyógytestnevelő, és
úszásoktató pedagógus várta a gyerekeket. Első lépésként a vizet szeretteti
meg a gyerekekkel mindenféle pancsolós, vízbe fújós, merülős játékkal, vízbe ugrásokkal, vízi játékokkal. Később
megismerkednek a gyermekek az úszás
mozgáselemeivel, kar-és lábmunkával
is. A gyermekek nagyon jól, és könnyen
alkalmazkodnak ehhez a közeghez. A
vízben való mozgás, sok-sok óvodás
mozgáskincsét gyarapítja, mozgását
harmonikusabbá, összerendezettebbé
teszi, hozzájárul az egészség megőrzéséhez.
Az uszoda használatát a népfőiskola, a gyermekek szállítását Földvári Dezső vállalkozó térítésmentesen
biztosítja, Lakitelek Önkormányzata
pedig a költségvetésünkben biztosítja az úszómester költségeit. Nagyon
köszönjük! Mert mint ahogy mondani
szokás „Nélkülük nem jött volna létre
a lakiteleki óvodában a gyermekek vízhez szoktatása.”
Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető helyettes

Helyi Híradó

Pályázati siker
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. mint pályáztató szervezet hatodik alakalommal írt ki pályázatot
az Autizmus-specifikus nevelés és
oktatás támogatására, a minőségi,
autizmus-specifikus nevelés, oktatás
feltételeinek megteremtésére. A felhívásra 23 pályázat érkezett, a támogatott pályázatok száma: 12 db, köztük
óvodánk harmadik alkalommal nyert
az autista gyermekek nevelésére, mentorok bevonásával. Jelenleg óvodánkban öt csoportjában integráltan látunk
el egy-egy autista kisgyermeket. Az
együttneveléshez óvodánkban sikerült
olyan pedagógiai környezetet kialakítani, ahol a másság felé fordulás mindenki számára természetessé vált. Az
1.100.436.- Ft támogatást pedagógusok
képzésére, mentor program megvalósítására és eszközfejlesztésre fordítjuk.
A pályázati programban Erdősné Ladányi Boglárka, Gyuricsánné Pleva
Éva és Bekéné Kotvics Edit óvodapedagógusok, Furdan-Badonszki Csilla
és Monek Petra gyógypedagógusok
vesznek részt.

FELHÍVÁS!
ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉP
ÉS INTERNET HASZNÁLÓI
TANFOLYAM
A KÖNYVTÁRBAN
A tanfolyam időtartalma: 20 óra,
kezdő időpontja: 2017. április 4.
(kedd)
Szeretné elsajátítani a számítógép
használatához
és az internetezéshez szükséges
alapvető ismereteket?
Keresse könyvtárunkat és kérjen
bővebb felvilágosítást személyesen,
e-mail-ben vagy
telefonon: 76/448-957.
Jelentkezési határidő:
2017. március 24.
Szabó Istvánné
könyvtárvezető
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Színházi előadás a
magyar kultúra napján

A tiszakécskei Városi Színjátszó Kör tagjai két felvonásos, zenés
színdarabot mutattak be a művelődési
házban január 22-én, a magyar kultúra napján. A műsor előtt egyperces
néma csenddel emlékeztek a tragikus
olaszországi buszbaleset áldozataira.
A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.
Az élet dolgai című zenés darabot

Siklósiné Balla Erzsébet tiszakécskei
tanárnő írta és rendezte, a zenei rendezője pedig Vadas László volt.
A tiszakécskei Városi Színjátszó
Kör tagjai mellett szerepet kaptak a
tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diákjai és tanárai. Közreműködött még a Boróka Zenekar, a
Nagy Tisza néptánc csoport, valamint
a Zafira Dance Team.
A teltházas előadás végén a közönség felállva tapsolta meg a szereplőket.

PÁLYÁZZATOK!
A LAKITELEKI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
könyvjelző készítő pályázatra
hívja fel az általános iskola felső tagozatos diákjait.
Pályázni lehet bármilyen technikával készített alkotással.
Egy alkotó több pályamunkával is nevezhet.
A beérkezett alkotásokból kiállítás rendezünk és a
2017. szeptemberben induló
első osztályos diákoknak ajándékozzuk.
A 3 legszebb pályamunkát díjazzuk!
Beérkezési határidő: 2017. május 2.
Kiállítás megnyitó és eredményhirdetés:
2017. május 26., péntek 14 óra
Várjuk a könyvjelzőket!
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Ha...
új céges weboldalra pályázol!
új facebook oldalra pályázol!
új nyomdai anyagokra pályázol!
új céges arculatra pályázol!
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A Könyvtári Közösségekért Alapítvány kuratóriuma nevében köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik 2016-ban támogatták, segítették alapítványunkat
abban, hogy kitűzött céljait megvalósíthassa. Az alapítvány fő célja a lakosság
információhoz való hozzájutásának elősegítése, rendezvények támogatása.
A cél változatlan, támogatásukat a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával (adószám: 195528048–1-03) a Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett
52000018-11023490 számlára történő utalással illetve a Községi Könyvtár
szolgáltatási pontján történő befizetéssel bárki megteheti. Támogatásukat köszönjük!
Brukner Lajosné
kuratórium elnök

Tel.:06 20 532 6775 E-mail:hello@faszamar.hu Web:www.faszamar.hu

Forduljon hozzám kérdésével!
Erdészeti szaktanácsadás
Szakértői vélemény készítése
Hatósági ügyintézés
Erdészeti munkák tervezése és engedélyeztetése
Erdészeti munkák irányítása és ellenőrzése
Erdőtelepítési terv készítése és kivitelezése
Erdészeti pályázatok ügyintézése
Forduljon hozzám bizalommal!
Kismarczi Attila okl. erdőmérnök
Erdészeti szaktanácsadó és szakértő
Jogosult erdészeti szakszemélyzet
Telefon: 06-30/3604638
email: kismarcziattila@freemail.hu

A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány kuratóriuma nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatták, segítették a szilveszterkor rendezett jótékonysági
bált. A bál bevétele az óvoda udvarának fejlesztésre fordítható összeget gyarapítja. Az alapítvány fő célja, hogy
a lakiteleki óvodások olyan udvari játékokkal játszanak,
amelyek szépek, érdekesek, ugyanakkor biztonságosak
és megfelelnek miden hatályos jogszabálynak. A cél támogatását a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával (adószám: 18341618–1-03) és a Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-13100052 számlára
történő befizetéssel bárki megteheti.
Sütő Lászlóné intézményvezető
Kakóné Gál Andrea kuratórium elnöke

Tisztelt Lakosság!
A korábban megjelent újságokban is kérdőíveken kértem az Önök véleményét. Biztosan sokan gondolnak
arra, hogy ha Önök lennének a helyemben, mit tennének.
Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ötleteik vannak, illetve mit tartanak fontosnak, melyeket meg kellene
valósítani, illetve mi az, amin változtatnának.
Ezért most nem kérdőívben várom válaszukat, engedjék szabadon fantáziájukat és írják meg, hogy mit
tennének, egészítsék ki az alábbi mondatot!
Köszönettel:
Zobokiné Kiss Anita
polgármester
Ha én lennék a polgármester, ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Stoflitz Katinka Anna és Gulyás Benjamin, Pintér Edit és Bohács Róbert Jenő.
Születtek: Barcsa Gábor (anyja
neve: Szabó Ágnes), Horváth Gergely Gábor (Angyal Zsófia), Varga
Alexa (Csikós Csilla), Parádi Máté
Mihály (Kocsis Kata), Farkas Lara
(Tóth Klaudia) Hajnal Natasa (Szabó Kata), Cseh Izabella Zita (Lakatos Nikoletta), Bodor Kevin Tibor
(Bodor Edina), Sántha János (Bodor
Ágnes), Csóka Violetta Anasztázia
(Polyák Violetta), Tokár Enikő Erzsébet (Gönczi Erzsébet), Parádi Zorka

(Gödény Krisztina), Szabó Csenge
(Stankoviczki Ágnes), Horváth Zalán
(Kálmán Katalin).
Elhunytak: Faragó Sándor (1951),
Ignácz Ilona (1921), Bányai Antal
(1929), Tóth Ferenc (1926), Kutasi
Mihályné Tar Zsuzsanna (1939),
Mócza Mihályné Nagy Veronika
(1951), Kócsó Antalné Gulyás Erzsébet (1930), Koncz József (1927),
Subicz Károlyné Nagy Rozália
(1934), Sipos József (1928), Csinger
Sándorné Kovács Klára (1940), Faragó Sándor (1947).

Folytatódott a szociális tűzifa kiosztása

Az önkormányzata az idei fűtési
szezonban is mindent megtett annak érdekében, hogy a hideg időben
segítse a rászorulókat. Ezen a télen
120 köbméter keményfa tűzifát osztottak ki a nehéz anyagi helyzetben
lévőknek.

Minden család egy erdei köbméter (1x1x1,7 méter) tűzifát igényelhetett, mely körülbelül kilenc mázsa
tüzelőt jelent. A Településüzemeltetési Csoport munkatársainak segítségével december utolsó hetében
harminc köbméter, január első hetében további hatvanhét köbméter
tűzifa került kiosztásra. A munkatársak a tüzelőt kalodákba pakolták
a méréshez, majd segítettek az utánfutókra, kisteherautókra felpakolni.
Akik nem tudták megoldani az elszállítást, azoknak az önkormányzat
házhoz szállította a fát. Az egyedül
élő idősek részére a munkatársak a
fűrészelést is elvégezték.

Ingyenes apróhirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Helyi Híradó
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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

