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Köszönet
a bizalomért

Tisztelt Lakitelekiek,
Kedves Barátaink!

Egy évvel ezelőtt, 2016. május 
8-án Lakitelek olyan példát muta-
tott az országnak, melyre minden-
ki büszke lehet! A rendszerváltás 
óta olyan sokan még nem mentek 
el szavazni, mint a 2016-os időkö-
zi választáson.

Köszönjük, Lakitelek lakossá-
gának, hogy kifejezte véleményét 
szavazatával!

Döntéseinkkel élhetőbbé sze-
retnénk tenni településünket. Mi 
az Önök által megválasztott kép-
viselők, egy csapatként és Önök-
kel együtt gondolkodva valósítjuk 
meg közös terveinket.

Külön köszönet azon lakosaink-
nak, akik a független képviselőkre 
adták voksaikat.

Köszönjük a kampányban nyúj-
tott segítséget, a sok biztatást. Kö-
szönjük Magóné Csík Ilonának, 
Faragó Zoltánnak, Antal Imrének 
és Kalócz Antalnak, akik még a bí-
róságon is kiálltak az igazságért!

Tisztelettel a lakosság iránt!
Köszönjük!

Zobokiné Kiss Anita,
Dakóné Harkai Csilla,

Dékány Zoltánné,
Bende László,

Csikós Mihály,
Mihalik Tibor,

Szentirmay Tamás

Majális a labdarúgó pályán

A hagyományokhoz híven zenés 
ébresztőben volt része településünk 
lakóinak május 1-jén, ezzel invitálva a 
lakosságot a sportpályára, a lakiteleki 
majálisra. 

A rendezvény egyik újdonsága-
ként a Tűzoltó Zenekart a Lakiteleki 
Arabeszt Mazsorett csoport kísérte a 
sportpálya közepére, majd az óvodá-
sok ünnepi műsora következett, mely-
nek végén színes héliummal töltött 
léggömböket eresztettek egyszerre a 
levegőbe, hogy a lakiteleki majális 
híre messze szállhasson. A délelőtt fo-
lyamán a legkisebbeket családi sorver-
seny, különböző interaktív vetélkedők, 
kézműves foglalkozások, trambulin és 
arcfestés várta. Az idei évben is volt 
ovifoci, Verebélyi Gábor vezetésével 
négy csapatban folyt az önfeledt játék 
a füves pályán, miközben a műfüves 

pályán zajlottak a Majális Kupa mér-
kőzései.

A délután folyamán az óvodások 
néptáncbemutatóját követően a Mono-
Manó zenekar szórakoztatta a gyer-
mekeket, felléptek a Silver Step tánc-
iskola, az Ifjúsági Néptánccsoport, a 
Lakiteleki Mazsorett és Tánccsoport 
és a Zafira Dance Team növendékei, 
valamint a tiszakécskei Nagy-Tisza 
Néptánccsoport tagjai. Az idei évben 
is megrendezték a hagyományos Laki-
telek – Tiszaalpár öregfiúk labdarúgó 
mérkőzést, melyet 4-3 arányban a hazai 
csapat nyert, miközben a pálya mellett 
virslis uzsonnára invitálták a jelenlé-
vőket az önkormányzat jóvoltából. Az 
est sztárvendége Wolf Kati volt, majd 
a rendezvény zárásaként fergeteges ut-
cabál következett, melyen a talpaláva-
lót az Edu-Show zenekar húzta.
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Április 28-án, délután öt órától 
közmeghallgatást tartott Lakitelek 
Önkormányzata a művelődés házban, 
melyen a teljes képviselő-testület 
részt vett.

Rendhagyó módón a polgármes-
teri köszöntőt követően Szabó Attila, 
az ARGOS Állatvédelmi Egyesület 
elnöke kapta meg a szót, aki beszélt 
a hatályos ebtartási jogszabályokról. 
Településünkön évek óta folyama-
tosan visszatérő probléma az utcán 
kóborló ebek jelenléte. Most az ön-
kormányzat és az egyesület talán or-
szágos szinten is egyedülálló együtt-
működési megállapodást kötött, így 
közös erővel sikerülhet úrrá lenni 
ezen a sokakat foglalkoztató problé-
mán. A tervek szerint mikrochipezési 
akciót hirdetnek, valamint kutyais-
kolai képzés beindítását is tervezik 
településünkön, melyhez mind az ön-
kormányzat, mind az ARGOS Állat-
védelmi Egyesület támogatást nyújt 
a lakosság részére. Emellett állatvé-
delmi előadásokat és bemutatókat 
tartanak, ezzel nevelve a legfiatalabb 
generációkat egy felelősségteljesebb 
állattartó nemzedékké. Ha mindez si-
kerül, országos szinten is példaértékű 
és követendő gyakorlat alakulhat ki 
településünkön.

Ezt követően Zobokiné Kiss Ani-
ta polgármester tájékoztatója követ-
kezett a folyamatban lévő ügyekről 
és fejlesztésekről. Elmondta, hogy 
remélhetőleg rövidesen elbírálásra 
kerül a Lakiteleket Kerekdombbal 
összekötő kerékpárút pályázata. A pá-
lyázatot a Megyei Önkormányzat ál-
tal létrehozott Kft. munkatársai írták. 
A TOP-os pályázatok sajátossága, 
hogy figyelembe veszik a települések 
fejlesztési elképzeléseit és ezt össze-
hangolva meghatározott sorrendben 
lehetett a pályázatokat beadni. Az 
elbírálásnál kiemelt szerepe van a 
Közgyűlésnek és a Választókerület 
Elnökének. Mondhatni Lezsák Sán-
doron múlik, hogy nyer-e a pályázat. 
Ezért polgármester asszony köszöne-
tét fejezte ki elnök úrnak. Emellett 
még az idei évben kiírásra és elbírá-

lásra kerülhet további három TOP-os 
pályázat, melyet az egészségház fej-
lesztésére, a Holt-Tisza part fejlesz-
tésére és esővíz elvezető rendszer ki-
építésére nyújt be az önkormányzat. 
Emellett folyamatosan keresik annak 
lehetőségét, hogy hogyan lehetne az 
iskola U alakjának beépítésével egy 
étkezőt és új tantermeket kialakítani, 
valamint egy sportcsarnok kivitelezé-
sét megvalósítani településünkön. Az 
idei évben tovább bővül a napelemes 
világítás, elkészült 8 elem kiépítése a 
külterületen, mely a következő évek-
ben folyamatosan bővítésre kerül, 
ezzel megkönnyítve a külterületeken 
élők életét. Folyamatos a belterüle-
ti földes utcák felmérése és a tervek 
elkészítése, így egy prioritási sorren-
det felállítva az önkormányzat anyagi 
lehetőségeihez mérten minden évben 
újabb utcák kerülhetnek leaszfalto-
zásra. A polgármesteri tájékoztatót 
követően következhettek a lakossá-
gi kérdések, melyekre a kérdezők 
azonnali választ is kaptak. Kérdés-
ként merült fel, hogy a Nyárlőrincet 
Kecskeméttel összekötő kerékpárút 
mikor kerül befejezésre, melyre vála-
szul polgármester asszony elmondta, 
hogy tudomása szerint remélhetőleg 
még ebben a ciklusban kivitelezésre 
kerül az eddig befejezetlen hét kilo-
méteres szakasz. 

Másik kérdésként merült fel a Mó-
ricz Zsigmond utca földes szakaszán 
lakók által beadott aszfaltozási kére-
lem ügye, melyre válaszul Zobokiné 

Kiss Anita elmondta, hogy ennek az 
utcának is folyamatban van a tervek, 
és a kivitelezési engedély elkészíté-
se. 

Madari Andor kérdésként tette fel, 
hogy a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, valamint a Szabó Mihály 
Polgárőr Egyesület az idei évben ré-
szesül-e támogatásban. Polgármester 
asszony elmondta, hogy természete-
sen az idei évben is részesül támoga-
tásban a két egyesület. Egyeztetésre 
hívta az egyesületek vezetőjét, hogy a 
támogatási formáról tárgyaljanak. 

Az utóbbi napokban több kérdés 
is felmerült különböző internetes fó-
rumukon a sportszékház tetőszerke-
zetének felújításával kapcsolatban. 
A felmerülő kérdések tisztázása cél-
jából polgármester asszony elmond-
ta, hogy a projekt teljes kivitelezési 
költsége 15,5 millió forint, melyhez 
az önrészt, mely 4.700.000.-Ft az 
önkormányzat visszatérítendő támo-
gatásként nyújtotta. A cikkben leírt 
minimum 10 %-os önrész biztosítása 
csupán egy tájékoztató rész a TAO-
s pályázati rendszerrel kapcsolatban, 
a Lakiteleki Torna Egylet pályázatá-
ban ennél magasabb összegű önrész 
vállalása került feltüntetésre. Talán a 
lakosság folyamatos tájékoztatásának 
is köszönhetően a jelenlévők nem tet-
tek fel több kérdést, így bő egy órával 
a kezdést követően polgármester as-
szony megköszönte a jelenlévőknek 
a megjelenést, és a közmeghallgatást 
berekesztette.

Kevés hozzászólás a közmeghallgatáson
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Megnyitott a Tősfürdő
Április 29-én hivatalosan is elkez-

dődött a fürdőszezon, kinyitotta kapuit 
a Tősfürdő. Az utóbbi bő egy hónapban 
a munkatársak folyamatosan azon fára-
doztak, hogy a fejlesztésekkel és újítá-
sokkal készen legyenek a nagy napra.

Több ponton is megújult a Tősfürdő 
az idei szezonra: a két gyermekmeden-
ce új burkolatot kapott, a három meleg 
vizes és egy hideg vizes medence pe-
dig új festést, rendbe tették a parkrészt, 
felújításra kerültek a nagyteljesítményű 
keringető szivattyúk, emellett négy da-
rab vegyszeradagoló szivattyú lett be-
szerezve, így a vegyszer átfejtés az idei 
évtől zárt rendszerű lett, ezzel elkerül-
hető a tavalyi balesethez hasonló eset. 
Emellett hatalmas változáson esett át 
a fürdő épülete, új járólap került lehe-
lyezésre, valamint új csempék kerültek 
a falra mind a zuhanyzókban, mind az 
elsősegély szobában, és további két zu-
hanyzó került kialakításra. A fejleszté-
sek itt nem érnek véget, a tervek szerint 
a következő években tovább fejlesztik 
a Tősfürdőt, hogy a vendégek igényeit 
minél szélesebb körben ki tudják elégí-
teni.

A fürdő jegyárai az idei szezonra 
csökkentek, emellett továbbra is ked-

vezmény jár a lakiteleki állandó la-
kosok részére, akik lakcímkártyájuk 
felmutatásával vehetik igénybe a ked-
vezményt, valamint a lakiteleki üdülő-
tulajdonosoknak, akik számára kipos-
tázták a kedvezmény igénybevételéhez 
szükséges igazolást. A Tősfürdő május 
hónapban minden nap 9 és 17 óra kö-
zött, a főszezonban 19 óráig várja ked-
ves vendégeit.

Sajnálatos módon a Kalandpark 
megnyitása az idei évben csúszik, pe-
dig az ott dolgozók mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy a tervezett 
időben meg tudják nyitni a parkot a 
kalandozni vágyók előtt. A rendkívüli 
téli időjárás nem kímélte a fákat, így 
szükségessé vált a Kalandpark bizton-
sági átvizsgálása, hisz a biztonságos-
ság, és a szabályszerűség elsődleges 
szempont. A Kalandpark kiszolgáló 
épülete padló kiegyenlítő burkolatot 
kapott, ezzel megszűntetve a korábban 
nagy problémát jelentő vízbefolyást, 
emellett új lépcsősor került kiépítésre, 
ezzel megkönnyítve a közlekedést. Re-
mélhetőleg hamarosan a Kalandpark 
is részben vagy egészében látogatható 
lesz.

Az idei szezonban az alábbi jegy-

árakkal várja a fürdőzni vágyókat a 
Tősfürdő:

Felnőtt 1200.-Ft
Kedvezményes felnőtt: 900.-Ft
Nyugdíjas, diák és 15 óra után felnőtt: 
900.-Ft
Kedvezményes nyugdíjas, kedvezmé-
nyes diák és 15 óra után nyugdíjas és 
diák: 600.-Ft
Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyermek): 
4000.-Ft
Kedvezményes családi jegy: 3300.-Ft
Csoportos jegy (10 fő felett): 800.-Ft/
fő
10 alkalmas felnőtt: 10000.-Ft
10 alkalmas nyugdíjas, diák és vala-
mennyi kedvezményes: 8000.-Ft
4 éves kor alatt a fürdő ingyenes
A Kalandpark az alábbi jegyárakkal 
várja a kalandok szerelmeseit:
Felnőtt: 1800.-Ft
Gyermek (18 év alatti): 1500.-Ft
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek): 
5500.-Ft
Csoportos jegy (10 fő felett): 1300.-
Ft/fő
Az idei évtől megszűnik a kísérőjegy, 
a kísérő ingyenesen mehet be a terü-
letre.

Befejeződött újabb nyolc darab 
napelemes világítótest kiépítése, ez-
zel tovább bővült településünkön a 
napelemes közvilágítás. A tavalyi év-
ben egy darab elem került kiépítésre 
a Világosi dőlő és a 44-es számú főút 
találkozásánál, mintegy kísérleti jel-
leggel. A kedvező fogadtatásnak kö-
szönhetően a képviselő-testület hatá-
rozott célt tűzött ki maga elé: évente 
további három darab újabb világító-
test kiépítését, ezzel megkönnyítve a 
külterületen élők közlekedését. 

A napelemes közvilágítás nagy 
előnye, hogy egyszeri beruházá-
si költség mellett hosszú éveken át 
költségek nélkül biztosítja a szol-
gáltatást, emellett a beépített akku-
mulátornak köszönhetően borús idő 
esetén is napokig megoldott az éjsza-
kai világítás. Most egy kedvező aján-

latnak köszönhetően, teljesen önerős 
beruházásból nem három, hanem 
nyolc darab új világítótesttel gazda-
godott a település. Ebből hét darab a 
külterületen: a Szórát dűlő, a Dudás 
dűlő, a Kása dűlő mentén, valamint a 
Tőrei tanyacsoportnál, egy darab pe-
dig a belterületen az iskola parkoló-
jában, ahol nagy problémát jelentett, 
hogy télen, a korai sötétedés miatt a 
gyermekek a délutáni foglalkozásról 
hazafelé menet nem tudtak biztonsá-
gosan a parkolón keresztül haladni. 

Zobokiné Kiss Anita polgármes-
ter elmondta: a képviselő-testület 
nagy figyelmet fordít a külterületen 
élő lakosság életminőségének javí-
tására is, ezért a következő években 
folyamatosan bővítik a napelemes 
közvilágítással lefedett terület nagy-
ságát.

Nyolc új napelemes világítótestet építettek
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Tények
2017. május 8-án megkaptuk a 

Végzést, mely szerint az Alkotmány-
bíróság a Kúria ítéletének az alaptör-
vény-ellenességének megállapítására 
és megsemmisítésére irányuló alkot-
mányjogi panaszt visszautasítja.

Az ügy előzménye, hogy még a 
korábbi polgármester Felföldi Zoltán 
indított peres eljárást a  K&H bank-
kal szemben, mert szerinte a bank 
jogosulatlan kamatemelést hajtott 
végre.

Az első és másodfokú pert az ön-
kormányzat és a víziközmű társulat 
megnyerte, azonban a bank az ítéle-
tet követően a Kúriához fordult. 

A meglepő fordulat itt következett 
be, mert a Kúria a K&H bank javára 
hozott döntést.

Még az elmúlt évben az Alkot-
mánybírósághoz alkotmányjogi pa-
naszt nyújtottunk be a Kúria döntése 
miatt, melyre most kaptunk végső 
elutasító döntést.

Így a bank akkori követelése 79 
millió forint aktuálissá válik.

Az alkotmánybírósági eljárás 
során történt intézkedések megis-
merése érdekében iratbetekintéssel 
kívánunk élni, mert megmagyaráz-
hatatlannak tűnik az Alkotmánybí-
róság végzésbe foglalt döntése. Kü-
lönösen amiatt, hogy az előkészítő 
szakaszban a főtitkár megbízásából 
eljáró előterjesztő személytől olyan 
szóbeli tájékoztatást kaptunk, misze-
rint a panasz befogadható és érdem-
ben elbírálható. Ehhez képest érthe-
tetlen számunkra az a fordulat, mely 
a végzés szerinti döntésben megnyil-
vánul. 

Hogyan tovább?
Sokszor elmondtam már, de most 

is aktuális, hogy anélkül, hogy újra 
és újra visszamutogatnánk az előző 
önkormányzati ciklus vezetőjének 
döntéseire mégis, még a mai napig 
isszuk annak levét.

2016-ban a DÉMÁSZ ügy futott 
a végére és végül mégiscsak fizet-
nünk kell, ráadásul nem kevés össze-
get, évente közel 21 millió forintot, 
három éven keresztül. Most pedig a 
K&H pernek lett vége.

Ha, akkor fizették volna rendesen 
a törlesztő részleteket, akkor most 
nem kellene ennyit kifizetni, hiszen 
azóta már, jelentős összeg a kamat 
is.

Megpróbáljuk! Beadunk egy pá-
lyázatot a 79 millió forintra, hátha 
elfogadják, hogy önhibánkon kívül 
kerültünk ilyen helyzetbe. A jelen-
legi testületnek más lehetősége nem 
nagyon maradt. 

Ki kell fizetnünk 79 millió forin-
tot, sőt lehet, hogy még többet, hi-
szen az Alkotmánybíróság is nyolc 
hónapig gondolkodott azon, hogy 
milyen döntést hozzon. Valószínű, 
hogy az addig eltelt idő kamatait is 
követelni fogja a bank.

Hetvenkilenc millió forintot kell kifizetni

Egyeztetés a civil szervezetekkel
Egyeztető megbeszélést tartot-

tak a művelődési házban azon civil 
szervezetek vezetőivel, melyek rend-
szeresen igénybe veszik a művelő-
dési házat rendezvényeik, összejö-
veteleik lebonyolítása céljából. Az 
önkormányzat által kezdeményezett 
megbeszélésen a civil szervezetek 
vezető mellett részt vett Zobokiné 
Kiss Anita polgármester, Szentirmay 
Tamás alpolgármester, Dékány Zol-
tánné, Mihalik Tibor önkormányzati 
képviselők és Galgóczy Zsolt prog-
ramszervező.

A képviselő-testület a művelődési 
ház házirendjének megalkotását ter-
vezi, az ehhez szükséges előkészítési 
munkálatokba bevonja a művelődési 
házat rendszeresen igénybe vevő civil 
szervezeteket is. A szervezetek veze-
tői elmondhatták igényeiket a nyitva-
tartási idő megállapításával kapcso-
latban, valamint arról is egyeztettek, 
hogy milyen eszközökre lenne még 

szükségük a művelődési házban ah-
hoz, hogy tevékenységüket még na-
gyobb hatásfokkal tudják végezni.

Zobokiné Kiss Anita elmondta: 
nagyon fontos, hogy a hasonló dönté-
sek előkészítésébe bevonják az érin-
tett civil szervezeteket is, hisz csak 

egyetértésben lehet eredményes mun-
kát végezni. A jó hangulatú, tartal-
mas egyeztetés során sikerült közös 
álláspontot kialakítani, így a majdan 
elkészülő házirend mind az önkor-
mányzat, mind a civil szervezetek 
célkitűzéseit szem előtt tartja.



Az Lakiteleki Torna Egylet az utóbbi 
években folyamatosan fejlődik, koráb-
ban pályázati forrásból felújításra került 
a sportszékház épülete. Azt követően 
automata öntözővel látták el a center- és 
az edzőpályát. A tavalyi évben TAO-s 
pályázat útján egy műfüves futballpá-
lyával és egy műfüves teniszpályával 
bővült az egyesület, most pedig szintén 
TAO-s pályázatnak köszönhetően új te-
tőszerkezet került az épületre.

A TAO-s pályázatok sajátossága, 
hogy a pályázó nem a fejlesztési kere-
tet kapja meg a kitűzött célja elérésé-
re, csupán a lehetőséget, hogy találjon 
olyan támogató vállalkozást, aki a társa-
sági adókötelezettsége legfeljebb 70%-
át felajánlja, így azt nem az államnak, 
hanem a támogatott egyesületnek fizeti 
meg. Emellett a pályázat benyújtásához 
minimum 10 % önrész vállalása is szük-
séges.

A Lakiteleki Torna Egylet pályázatot 
adott be a sportszékház tetőszerkezeté-
nek felújítására. A pozitív elbíráló ha-
tározat átvételét követően az egyesület 
vezetősége felkereste Zobokiné Kiss 
Anita polgármestert, hogy a korábbi pá-
lyázathoz hasonlóan segítsen az egyesü-
letnek támogató vállalkozást találni. A 
jelentős összeg előteremtésében óriási 
segítséget nyújtott a DÉMÁSZ Zrt., a 
Zóna-Sped Kft. és a Duna Aszfalt Kft. 
A pályázati önrészt, mely 4.700.000.- Ft 
az önkormányzat biztosította az egyesü-
let számára.

A beruházás jól példázza az egyesü-
let és az önkormányzat közötti szoros 
együttműködést. Csikós Mihály képvi-
selő jelentős segítséget nyújtott a terve-
zési és az engedélyeztetési folyamatban. 

A képviselő-testület egyik célkitűzése, 
hogy a lakosság részére minél szélesebb 
körű sportolási lehetőséget biztosítson. 
A további közös tervek közt szerepel, 
hogy a Lakiteleki Torna Egylet ne csak 
a futball, hanem más csapatsportok sze-
relmeseinek is tudjon lehetőséget biz-
tosítani. Ezen tervek kivitelezéséhez az 
egyesület az önkormányzat segítségére 
is számíthat.

A felújított sportszékház átadása áp-
rilis 30-án adták át. A kivitelezést Berecz 
László tervei alapján a Grandbau-Ker 
Kft. végezte, a beruházás teljes kivitele-
zési költsége 15,5 millió forint volt.

Az ünnepélyes átadáson először 
Szentirmay Tamás a Lakiteleki Torna 
Egylet elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, és röviden beszélt a felújításról, 
valamint az egyesület jubileumi évi to-
vábbi terveiről. Ezt követően Zobokiné 
Kiss Anita polgármester asszony mon-
dott beszédet, melyben megköszönte a 
vezetőség és mindazok munkáját, akik 
nélkül ez a beruházás nem valósulha-
tott volna meg. Hangsúlyozta, hogy a 

beruházás jól tükrözi az egyesület és az 
önkormányzat szoros együttműködését, 
az egyesület jó gazda módjára bánik az 
önkormányzati vagyonnal, valamit arra 
buzdított minden lakiteleki civil szerve-
zetet, hogy merjenek nagyot álmodni, 
ne féljenek egy-egy pályázaton megmé-
rettetni magukat. Végül Szabó Mihály, 
a megyei labdarúgó igazgatóság elnöke 
kapott szót, aki elismerését fejezte ki az 
egyesület felé, hisz az utóbbi években 
több pályázati sikernek köszönhetően 
jelentős fejlődésen esett át.

A nemzeti színű szalag ünnepélyes 
átvágását követően a sokak által várt Fe-
rencváros öregfiúk – Lakiteleki felnőtt 
csapat elleni gálamérkőzés következett. 
A mérkőzés valóban barátságos volt, a 
játékosok fokozottan figyeltek egymás 
testi épségére. Az első félidei 2–0-ás 
hazai vezetést követően a vendégek a 
második játékrészben kiegyenlítettek, 
így végül a mérkőzést tizenegyesekkel 
döntötték el, ebben a rutinosabb Ferenc-
város bizonyult jobbnak, így végül ők 
nyerték meg a találkozót.
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Pályázati forrásból szépült meg a sportszékház

Segítik a tevékeny civilszervezeteket
Az önkormányzat lehetőségeihez 

mérten az idei évben is támogatja a la-
kiteleki civil szervezeteket, egyesüle-
teket. A képviselő testület a támogatás 
mértékének megállapításánál kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a szervezetek 
milyen módon és mekkora mértékben 
kapcsolódnak be a település rendezvé-
nyeibe. Ennek eredményeképpen az idei 
évben az Ifjúsági Néptánccsoport, a Nők 
Klubja és a Nyugdíjas Klub már bizto-
san nagyobb összegű támogatásban ré-

szesül. Az Ifjúsági Néptánccsoport ifjú 
táncosai rendszeres fellépői az önkor-
mányzat rendezvényeinek, tánctudásuk-
kal mindig elkápráztatják a közönséget, 
a Nők Klubja és a Nyugdíjas Klub tag-
jai pedig rendszeres segítői a rendezvé-
nyeknek, kedvességük, önzetlenségük 
példaértékű.

Zobokiné Kiss Anita polgármes-
ter asszony felkereste Sallai Andrást, 
az Ifjúsági Néptánccsoport vezetőjét, 
és megkérdezte, milyen segítségre van 

szüksége az egyesületnek. Sallai And-
rás elmondta, hogy nemrégiben kezdték 
meg a mezőségi tánc betanulását, és az 
új tánchoz szükségük lenne a fiatalok-
nak új fellépő ruhára. Zobokiné Kiss 
Anita ígéretet tett arra, hogy az önkor-
mányzat célzott támogatás formájában 
átvállalja a fellépő ruhák 365.000.-Ft-os 
költségét, ezzel segítve az egyesületet. A 
kézimunka szakkörösök 350.000 kaptak 
ugyanannyit kap a nők klubja és a nyug-
díjas klub.
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Hogyan éltem meg a választásokat és az elmúlt évet?
Ezt a kérdést tettük fel a jelenlegi 

képviselő-testület tagjainak. A válaszokat 
alább olvashatják.

Zobokiné Kiss anita polgármester: 
A 2016. május 8-ai választási eredmény 
olyan boldogsággal töltött el, melyet nem 
lehet szavakba önteni. A kampány, melyet 
ellenünk és elsősorban ellenem folytattak 
az ellenfelek, számomra ismeretlen terü-
letet mutatott meg. Soha nem gondoltam, 
hogy léteznek emberek, akikben ennyi 
gyűlölet van. Sajnálom őket, mert akinek 
gyűlölettel van tele a lelke, az soha nem 
lehet boldog. 

Többen voltak azok, akik támogattak, 
ezért még mindig úgy érzem, hogy azt a 
sok szeretetet és támogatást, melyet kap-
tam a lakosságtól egy élet alatt sem lehet 
meghálálni. Köszönöm és még egyszer 
köszönöm!!!

Az elmúlt egy évben sokat dolgoz-
tunk és megalapoztuk, előkészítettük a 
programunk megvalósítását. A 2019-ig 
tartó önkormányzati ciklusban megvaló-
sítandó fejlesztési elképzeléseink egytől-
egyig az élhetőbb Lakiteleket irányozzák 
elő. Több olyan problémát kell megol-
danunk, melyet megörököltünk az előző 
ciklus vezetésétől és ezek az önkormány-
zati költségvetésre igen negatív hatással 
vannak. Mindamellett, hogy a pénzügye-
ket gondosan kezeljük és beruházásokat 
valósítunk meg, fontos számomra, hogy 
a lakitelekiek jól érezzék magukat a tele-
pülésen.

A közszolgáltatások (víz, gáz, közvi-
lágítás, csatorna), minél szélesebb körben 
elérhetőek legyenek és a tömegközleke-
dés is jó színvonalon maradjon. 

Igyekszem segíteni azoknak a csalá-
doknak, akik nehéz helyzetbe kerültek, 
illetve a szociális támogatások körét is 
bővíteni akarjuk. A települési rendezvé-
nyeken is biztosítani szeretnénk a szó-

rakozási lehetőséget. Közösségi prog-
ramokkal próbáljuk összekovácsolni a 
lakosságot. 

Nagyon sok tervünk van, képviselő 
társaimmal egy csapatként dolgozunk és 
mindenki megpróbálja a legtöbbet nyúj-
tani képviselőként. Hálás vagyok nekik és 
köszönöm, hogy egy ilyen jó csapat tagja 
lehetek. Munkám mindennapjait a hiva-
talban, olyan kollégák között tölthetem, 
akik hivatásnak tekintik munkájukat.

Hiszem, hogy kitartó munkával és 
alázattal, minden kitűzött cél elérhető! 
A munka iránt vagyok alázattal, azonban 
nem tudok és nem is fogok olyan embe-
rek előtt hason csúszni, akik személyes 
indokból bosszúhadjáratot folytatnak, és 
ezzel ártanak Lakiteleknek és a lakosság-
nak!

Megválasztásom óta sokan kérdezték 
tőlem, hogyan vagyok képes mosolyogva 
tűrni, mikor megpróbálnak lejáratni, és 
hazugságokat beszélnek rólam. Pozitív 
ember vagyok, tudom, hogy mindig, min-
denki megkapja az élettől a maga jutal-
mát, ki így, ki úgy. Azonban nekem is so-
kat kell még tanulnom, én sem születtem 
polgármesternek, nem vagyok tökéletes, 
de igyekszem tanulni a hibáimból. Arra 
törekszem, hogy olyan polgármestere le-
gyek Lakiteleknek, akihez bármikor lehet 
fordulni a problémákkal, aki a tisztségé-
ből adódó lehetőségeit a falu fejlődésére 
kamatoztatja és biztos, stabil pénzügyi 
hátteret biztosít a működéshez!   

Szentirmay Tamás alpolgármester: 
A választások óta eltelt egy év, azóta sok 
minden történt velem, velünk. Számomra 
talán az egyik legfontosabb, hogy olyan 
bizalmat kaptam a lakiteleki lakosoktól, 
amit el sem tudtam képzelni. 

Minden bizonnyal sokan emlékeznek 
rá, hogy több mint húszévi önkormányza-
ti képviselőségem után, összeférhetetlen-
ség miatt le kellett mondanom a képvise-

lői mandátumomról. Lelke rajta, aki úgy 
érezte, jogos volt az összeférhetetlenség, 
még ha a 2014-es törvény szerint így kel-
lett lennie. Aki azt gondolja, hogy kétség-
be estem, az téved. Soha nem vallottam 
magam különbnek azért, mert képviselő 
voltam. Bár tudok néhány olyan embert, 
aki megváltozott, mikor letette az önkor-
mányzati esküt. 

Szerencsére Zobokiné Kiss Anita pol-
gármester asszonnyal jól megértettük, és 
most is jól megértjük egymást. Az egy 
évvel ezelőtti időközi választás azt bi-
zonyította, hogy amit elkezdtünk, azt be 
kell fejeznünk. Nekem hatalmas elégtétel 
volt, hogy a legtöbb szavazatot kaptam, 
amit ezúttal is köszönök. Tudom, többen 
már leírtak, és azt szerették volna, ha már 
nem játszanék szerepet a közéletben. Sze-
rencsére ezt sokan másként gondolták. A 
munkámmal szeretnék nekik bizonyítani.

Úgy gondolom, hogy alpolgármes-
terként sem változtam. Továbbra is ke-
rékpárral közlekedek a faluban, és bárki 
megszólíthat, és meg is szólítanak. Meg-
próbálok mindenkinek válaszolni a kér-
désére, akinek pedig nem tudok, annak 
utánanézek. Zobokiné Kiss Anita polgár-
mester asszonnyal jól kiegészítjük egy-
mást. Minden fontos témát egyeztetünk, 
megbeszélünk és kialakítjuk a vélemé-
nyünket. Tennivaló van bőven, és meg-
próbálunk a nehéz helyzetben is helytáll-
ni. Higgyék el, hogy nem könnyű, mivel 
vannak olyanok, akik a kákán is csomót 
keresnek. Ők tuják, hogy miért. Tény és 
való, nehéz széllel szemben kerékpározni. 
Ezt csak az tudja, aki tekert már ilyen kö-
zegben. A dombra, a hegyre, ha nehezen 
is, de fel lehet tekerni. Fel lehet tekerni iz-
zadságosan, és mi fel is fogunk! Nem lesz 
könnyű, de ha már fenn leszünk, akkor 
már elértük a célunkat. Persze ezt egye-
dül, nem lehet megoldani. Szükség van, 
szükség lesz minden jó érzésű lakiteleki 
lakos segítségére. Tartsanak velünk!   

Bende lászló önkormányzati képvi-
selő: Immár egy év telt el 2016. május 
8., a lakiteleki „Függetlenség Napja” óta. 
Nagyszerű és talán megismételhetetlen 
nap volt ez, olyan, amelyre biztosan so-
kan emlékezni fogunk még évek, évtize-
dek múlva is. 

A megelőző, „rendes”, majd az idő-
közi választás biztosan kiváló alapanyag 
lesz különböző politológiai, szociológiai 
elemzésekhez. Sokat elárul az időszakról 
önmagában az is, ha a képviselő-, illetve
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a polgármester jelöltek szórólapjait egy-
más mellé tesszük és elolvassuk azokat. 
Tanulságos metszetet láthatunk így a 
kampányról, az egyes jelöltek, csoportok 
nézeteiről, felfogásáról.

Az „Élhetőbb Lakitelekért” képvise-
lőjeként nagy boldogsággal és rengeteg 
gondolattal éltem meg a választók minden 
korábbi választást felülíró, elsöprően kife-
jezett azon akaratát, hogy kizárólag a füg-
getlen jelöltjeink legyenek Lakitelek Ön-
kormányzatának képviselőtestületében. 
Sokan talán azt írták volna, hogy vezessék 
ezt a települést, megint mások üzleti vál-
lalkozásnak fogták (volna) fel a testületi 
tagságot. Nagyon örülök, hogy a polgár-
mester asszonnyal, valamint képviselő 
társaimmal együtt nem így, hanem szol-
gálatként fogtuk fel a lakitelekiek döntése 
szerinti küldetésünk teljesítését. Tudtuk, 
hogy nehéz feladatunk lesz (ezt jó előre 
és elég erőteljesen jelezték és jelzik szá-
munkra ma is), de hiszek, hiszünk abban, 
hogy képviselői ciklusunk alatt a stabil, de 
emberközpontú gazdálkodás mellett élhe-
tőbbé tehetjük településünket.

Az elmúlt év egyrészt tervezéssel, 
projektjeink megalapozásával, másrészt 
sok-sok cselekvéssel telt el. De talán a 
legfontosabb nem is ez volt, hanem az, 
hogy ezen időszak alatt az örökölt „ügye-
inket”, tartozásokat, problémákat szinte 
teljes körűen rendezni, illetve orvosolni 
tudtuk. Méltatlannak érzem, hogy anyagi 
forrásainkat erre kellett koncentrálni, de 
fontos volt, hogy rendbe tegyük mind az 
önkormányzat, mind a társaságai gazdál-
kodását (még ha ez időnként fájdalmas 
döntéseket is igényelt). Friss hír, de jel-
lemző (és egészen döbbenetes kommen-
tálással is találkozhatunk), hogy a K&H 
per végkifejleteként a korábban fizetett, 
majd visszautalt összegek majd dupláját 
kell kifizetnünk, ami több tízmillió fo-
rint plusz költséget jelent. A korábbi té-
ves helyzet értékelés következménye ez, 
mely összeget hasznos célokra is lehetett 
volna fordítani.

Vallom azonban, hogy a kitartó, csen-
des és melldöngetések, önfényezések, 
saját érdekek nélküli munka, az ember-
társainkra való oda figyelés az, amivel 
megbíztak választóink minket. Biztos va-
gyok abban, hogy terveink, projektjeink 
nagy részét a nehézségek ellenére meg-
valósítjuk és ciklusunk végén egy szebb, 
emberibb, élhetőbb Lakiteleket sikerül 
kialakítanunk, ahol a lakitelekieknek és 
ide érkezőknek nem kell félniük gondo-
lataik, véleményük miatt, ahol a béke és a 
szabadság otthon érzi magát.

Ehhez kérem továbbra is mindenki, 
azaz a választóink és azok segítségét is, 
akik nem szavaztak ugyan ránk, de felis-
merik közös érdekeinket!

Csikós Mihály önkormányzati kép-
viselő: Tősgyökeres Lakitelekiként ki-
alakult identitásomból adódóan már a 
kezdetektől fogva szívesen dolgoztam 
településünk szolgálatában, mi több hiva-
tásomnak tekintem. Volt időszak, amikor 
már parányinak tűnt számomra annak le-
hetősége, hogy újra szülőfalumat szolgál-
hassam. Köszönöm azt a bizalmat, amivel 
megtiszteltek és szavazatukkal 2016. má-
jus 8-án, Lakitelek Függetlenségi Napján 
támogatták Zobokiné Kiss Anita polgár-
mestert és a vele kiváló csapatot alkotó 
képviselőket.

Az elmúlt egy év megfeszített munka-
tempóban telt, hogy a napi településüze-
meltetési/vezetési feladatokon túl jusson 
kellő idő a fejlesztésekre és nagyobb vo-
lumenű beruházások alapos előkészíté-
sére, pályázatok benyújtására. Az elmúlt 
évben közel 1 milliárd forint összértékű 
pályázatot készítettünk és készítünk elő. 
Tesszük ezt töretlen lelkesedéssel, noha a 
komoly politikai befolyással bíró embe-
rek ahelyett, hogy segítenék Lakiteleket, 
inkább bosszúból, vagy csupán sértő-
döttségből hátráltatják a fejlődést, amivel 
a falu lakosainak ártanak főként, nem a 
testületnek. 

Képviselőtársaimmal és élünkön a 
polgármesterrel törekszünk arra, hogy 

az önkormányzat ez időre stabilizálódott 
gazdálkodását megtartsuk és tovább vi-
gyük. Fontosnak tartjuk, hogy korlátozott 
pályázati lehetőségek mellett, önerőből 
is tudjunk fejlesztéseket megvalósítani, 
mint ahogy azt tettük az elmúlt évben is.

Munkámhoz erőt ad az, hogy olyan 
polgármesterrel és képviselőkkel dol-
gozhatok együtt, akik valóban Lakitelek 
fejlődését, az itt élők közösségi érdekét 
szem előtt tartva munkálkodnak. Ehhez 
kérjük továbbra is támogatásukat! Ne 
engedjük, hogy a politikai hatalmak és a 
rosszindulatúság szétválasszák Lakitelek 
közösségét!

Dakóné Harkai Csilla önkormányza-
ti képviselő: Egy esztendő. Bizony hosszú 
idő! Egy éve még nem gondoltam volna 
(bár hittem benne), hogy ez a csapat együtt 
heten fogja megnyerni településünkön az 
időközi választást. Volt szerencsém az 
előző testületben is eltölteni kis időt, de 
azt az időszakot nem tudom összehason-
lítani a jelenlegi helyzettel. A feszültség, 
az állandó támadások, a nem egy célért 
történő munka negatív érzelmeket váltott 
ki bennem. 2016. május 8-a fordulópont 
volt Lakitelek és az Én életemben is. Jó-
kedvvel, felszabadultan és pozitív érzel-
mekkel indulok az ülésekre. Ez alatt az 
egy év alatt rengeteg ember felkeresett 
ötleteikkel, véleményükkel, vágyaikkal 
és kérdéseikkel. Mindig és mindenkit sze-
retettel fogadtam és próbáltam a testület 
felé közvetíteni problémáikat, esetleges 
ötleteiket. Hozzáteszem, hogy rengeteg 
építő jellegű kritikát kaptunk, de volt, 
aki panasszal élt felém. Nagyon örültem, 
hogy Lakitelek lakosainak egy része tá-
mogatásával bíztatott engem és bátorított. 
Nekik ezúton is köszönöm azt, hogy sza-
vazataikkal erősítettek. Remélem eddig 
nem okoztam senkinek csalódást és a jö-
vőben is azért dolgozom, hogy a lakosság 
bizalmát elnyerjem és bátran forduljanak 
hozzám bármilyen problémával, esetle-
ges igényükkel, panaszaikkal, ötletükkel. 
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Összegezve: Számomra az elmúlt egy 
év örömteli volt. Szeretném, ha tovább-
ra is így telne jelen testületünk munkája. 
Köszönjük támogatásukat és bizalmukat!

Dékány Zoltánné önkormányzati 
képviselő: Hogyan éltem meg a választá-
sokat, meg az elmúlt évet képviselőként? 
Csodaként! Magát a kampány időszakot 
és az azóta eltelt egy évet is. Nem vágy-
tam képviselőségre, nem voltak ilyen jel-
legű ambícióim, de mikor ismét hívtak, 
úgy gondoltam mindennek meg van az 
elrendeltetett ideje és talán annak is itt 
van, hogy elfogadjam a felkérést. 

Megtiszteltetésnek éreztem és a meg-
választásomat is, ami engem kötelez. 
Többször kérdezték már tőlem, hogy 
nehéz-e képviselőnek lenni, és hogy 
mint embert megváltoztat-e? A válaszom 
mindig az, hogy nem, hiszen mióta Laki-
teleken élek, részt veszek a közéletben. 
Intézményvezetőként is a lakosságot 
szolgáltam és szakmai tudásommal, mun-
kámmal mindig segítettem az aktuális te-
lepülésvezetőt. Most sem teszek mást! Az 
újdonság az, hogy akkor egyszemélyi fe-
lelős vezetőként hoztam döntéseket, most 
„csapatjátékosként”teszem ezt. Nagyon 
élvezem a közös munkát, tudok azono-
sulni képviselő társaim gondolkodásával, 
mentalitásával – s gyakran látom fiatalko-
ri önmagamat bennük, ami biztosan jelzi 
számomra, hogy helyemen vagyok. Ma-
gát az embert, pedig sosem a beosztása, a 
neve mögött felsorolható titulusok szab-
lyák meg, hanem az ember cselekedete. 
Mikor bekerültem a csapatba, már kész 
program volt előttem, aminek a közép-
pontjában az Ember van. Nem egy szűk 
ember csoport, hanem az egész település 
lakossága! Ez nekem tetszett, hisz eddig 
is azon voltam, azon dolgoztam, hogy az 
itt élő embereknek az élete jobb és kön-
nyebb legyen. Képviselőként elsődleges 
célom embernek maradni mindig, minden 
körülményben.

Képviselői munkámról: Két bizott-
ságnak is tagja vagyok, így amikor egy 

„előterjesztés csomag” elém kerül, elol-
vasását követően elkezdődik az informá-
ciógyűjtés, majd egy információ csere és 
véleményütköztetés képviselőtársaim-
mal, ezt a bizottsági ülések követik, ahol 
már szélesebb körben az intézmények ve-
zetőivel, érintett személyekkel történik az 
előterjesztések megvitatása. Testületi ülé-
sek idejére már ritkán merül fel kérdés, 
ekkor már dönteni kell. Amennyiben sem 
az igen, sem a nem szavazat mellett nincs 
elegendő és döntő érv, információ, akkor 
tartózkodom, ugyanis ilyen esetben fele-
lősen nem tudok dönteni. Amikor a pol-
gármester és az alpolgármester elfoglalt-
ságaik miatt nem érnek rá és megkérnek, 
abban az esetben képviselem a testületet 
rendezvényeken, megemlékezéseken stb.

Nekem vezetés, oktatás, nevelés, kul-
túra, média, gazdálkodás területen van 
munkatapasztalatom és képzettségem, 
így értelem szerűen ezeken a területeken 
vagyok aktívabb. Szeretném, ha települé-
sünk szép, rendezett, kulturált létesítmé-
nyekkel, tartalmas időtöltésre alkalmas 
hely lenne, ahol az itt élők is jól érzik ma-
gukat. A közmeghallgatáson hallhatták, 
akik ott voltak, hogy számtalan beadott 
pályázat vár elfogadásra, amik mind az 
egész lakosság életére pozitívan hatnának 
megvalósulásuk esetén. A döntés azonban 
nem a mi kezünkben van! A hatalommal 
lehet élni és visszaélni is. De bízzunk ab-
ban, hogy mindenki azon van, hogy ez a 
falu fejlődjön, gyarapodjon minden né-
zetbeli különbség ellenére. Én személyes 
példámmal, döntéseimmel, ezen vagyok 
és leszek. Van egy mondás, amely vala-
hogyan így szól: hiába volt nagy a neve, 
a végén mégis csak egy kő a jele. És nem 
mindegy, hogy az utódjaink mit gondol-
nak a kőre tekintve.

Mihalik Tibor önkormányzati kép-
viselő: A tavalyi választás óta eltelt idő-
szakra visszatekintve, büszke vagyok 
arra, hogy a falunkba visszatért a normális 
élet. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek 
viták, de most már mindenki a vélemé-
nyét szabadon tudja elmondani, megvi-
tatni, következmények nélkül. A magam 
részéről kiemelt feladatnak tartom, hogy 
a párbeszédnek milyen fontos szerepe 
van a mindennapokban. Az elmúlt évben 
ezt kiemelten kezelve, számtalan civil 
fórumon, megbeszélésen vettem, vet-
tünk részt a képviselőtársaimmal. Sokan 
jelezték, örömmel, ez nem volt szokás a 
múltban. Ennek eredményeképp, sokszor 
tudtuk a vitás kérdéseket átbeszélni. Nem 
minden esetben lett megegyezés, volt 
ahol mi vagy a másik oldal hibája miatt. 

Viszont ez egy olyan folyamat, amit az 
ember mindig tud fejleszteni, pártállástól 
függetlenül is. Igen, ez a demokrácia. 

Az előttünk álló feladatok nagy kihí-
vást állítanak a csapatunknak, de amikor 
elkezdtük a munkát tudtuk nem lesz kis 
feladat, nekünk nem lesz hátszelünk. Vi-
szont az itt élők felhatalmazása hatalmas 
erőt biztosít ehhez. Az elmúlt időszak 
nagy eredménye a pazarló régi, pénznye-
lő Kft rendszer felszámolása volt. Már 
eredményt is lehet itt felmutatni. Szemé-
lyes sikernek érzem, az együttélés sza-
bályozás rendeletet, ez irányt mutat sok 
esetben. Most fog több elképzelésünk is 
abba stádiumba fordulni, ami már látvá-
nyosabb képet mutat. Ez sok munkát fog 
jelenteni.  Engem az ilyen kihívások ins-
pirálnak, a könnyű munkának sosem édes 
a gyümölcse. Magunk közt sokszor vitá-
zunk képviselőtársaimmal egy-egy kér-
désben, de azt mindig szem előtt tartjuk, 
és ezt senki nem tudja elvitatni tőlünk, 
ez a képviselőtestület szociális kérdése-
ket kiemelten előtérbe helyezte az elmúlt 
időszakban és fogja is helyezni a jövőben 
a döntéseiben. 

Az elmúlt évben tapasztalhattam meg 
azt, vannak, akik tudnak, más politikai 
nézetük ellenére is, lokálpatriótaként a 
kis közösségünkért dolgozni, cselekedni. 
Akik pedig nem, igaz ez csak egy kis szűk 
kör, a múltban élve, állandó harcot vívva, 
nem mindig tisztességes játékot játsza-
nak. Remélem, belátják ez egy ilyen kis 
közösségben, mint a mienk, ez nem vezet 
eredményre. Azokat az embereket tudom 
példának állítani akik, nevüket adva, még 
ha elmarasztaló kritikát is fogalmaznak 
meg, azt jobbító szándékkal teszik. Nekik 
külön egy hatalmas elismerés ezért. 

Végén megköszönöm a (képviselő) 
társaimnak, hogy egymást inspirálva, po-
zitívan hozzáállva és ezt külön köszönve, 
mindig őszintén tudtunk vitázni. Remé-
lem a továbbiakban ez, csak erősödni fog.  
Ezért tudunk függetlenül bármitől, még 
élhetőbb helyet varázsolni Lakitelekből!



A Tőserdő és a Tősfürdő fejlesztési 
koncepcióiról tartottak egyeztető meg-
beszélést a képviselő-testület tagjai a 
Tőserdőben tevékenykedő vendéglátó 
és szolgáltató egységek vezetőivel, va-
lamint a tőserdői rendezvények szer-
vezőivel. A megbeszélés helyszínéül a 

Kecskés Étterem szolgált.
Tőserdő és a Tősfürdő településünk 

legfőbb turisztika célpontja, a fürdőt, 
Tőserdő természeti szépségeit és a tő-
serdői rendezvényeket évente több tíz-
ezer ember keresi fel kikapcsolódási, 
szórakozási célból. A képviselő testület 

egyik fő célkitűzése a turisztika fejlesz-
tése, Tőserdő és a Tősfürdő megújítása. 

A képviselő-testület tagjai beszá-
moltak a megjelenteknek a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 
keretein belül beadásra kerülő pályá-
zatról, melynek segítségével 156 millió 
Ft-os fejlesztési keret igénybe vételével 
fejlesztésre kerülhet a Tőserdő Holt-Ti-
sza part. Egyúttal javaslatokat is vártak, 
mi az, amire a vállalkozók szerint szük-
ség van ahhoz, hogy tovább növekedjen 
településünk turisztikai vonzereje.

Zobokiné Kiss Anita polgármester 
elmondta: a fejlesztési koncepció kiala-
kításánál nagyon fontos az érintett vál-
lalkozások bevonása, hisz ők azok, akik 
napi kapcsolatban állnak a fürdőzőkkel 
és a turistákkal, így széles körben isme-
rik azok igényeit. A megbeszélés ered-
ményeként sikerült egy teljes arculati és 
fejlesztési koncepciót kialakítani, mely-
nek segítségével ütemekre bontva meg-
valósulhat a közös célkitűzés, még több 
turistát csábítani településünkre.
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A Tőserdő fejlesztési koncepcióról egyeztettek

Ország jelentés konferencián jártak
A 2017. évi ország jelentés kon-

ferencián vett részt Zobokiné Kiss 
Anita polgármester, valamint két vi-
dékfejlesztéssel foglalkozó munka-
társ. Az Európai Bizottság magyar-
országi képviselete által szervezett 
konferenciának a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia adott otthont.

A nagy sajtóérdeklődés övezte 
konferencián a legfontosabb minisz-
tériumok is képviseltették magukat. 
A délelőtti programban az ország 
jelentés bemutatásán kívül pódium-
beszélgetés is szerepelt. Székely Ist-
ván az Európai Bizottság Gazdasági 
és Pénzügyi Főigazgatóság kutatási 
igazgatója elmondta: jó a kapcsolat 
az Európai Unió és a Kormány kö-
zött. Sikerült udvarias vélemény-
cserét lefolytatni, ahol a Kormány 
elfogadta az ország jelentést. Véle-
ménye szerint sok a pozitívum, de 
vannak negatív dolgok, melyek fej-
lesztésre szorulnak. Hornung Ágnes, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára szerint nincs olyan gaz-

daság a világon, ami teljesen tökéle-
tesen működne, mégis törekednünk 
kell ennek elérésére. Vértes András 
a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke 
az előbbieknél kritikusabb prezen-
tációjában rámutatott, hogy bár az 
EU-források jelentősen javították 
a külső stabilitást 40 milliárd euró 
forintra váltásával, valamint jelen-
tősen javították a belső stabilitást 
is, viszont nélkülük a költségvetési 
hiány mindvégig 3 %-on vagy fe-
lette lett volna, így nem jöttünk vol-
na ki a túlzottdeficit-eljárásból, bár 
hozzátette, az EU-s források nélkül 
a Kormány gazdaságpolitikája is 
más lett volna. A délután folyamán 
két workshop közül választhattak a 
résztvevők, a lakiteleki delegáció az 
Emberi erőforrások – munkaerőpiac, 
oktatás-képzés, szociálpolitika té-
májú előadást választotta. Zobokiné 
Kiss Anita elmondta: a konferencia 
jól szervezett és tartalmas volt, ahol 
számos hasznos információt szerez-
tek a paneltagokról.
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„Muzsikál az erdő”  a gyermekeink örömére
Május 28-án Lakitelek – Tőserdőn 

szerveződik a „Muzsikál az erdő” gyer-
meknapi rendezvénye. A lakiteleki és a 
környékbeli gyermekeket és családokat 
változatos és tartalmas programokkal 
várjuk. Minden érdeklődőt hívunk, arra 
bíztatunk, hogy látogasson el a rendez-
vényre. 

A „Muzsikál az erdő” rendezvényso-
rozat 2017-ben a 14. évadára készül az 
ország 3 térségében. Az év első eseménye 
a „Muzsikál az erdő” a Hírös Városban 
3 napos programfolyama május 26 – 28. 
között kerül megrendezésre Kecskemét 
közelében a Nyíri erdőben, Lakitelek 
– Tőserdőn, valamint a kecskeméti Ar-
borétumban. A rendezvénysorozat sajá-
tossága, hogy a klasszikus és népzenei 
koncerteket különleges értékkel bíró ter-
mészeti környezetben tartja. A Tőserdő 
évszázados kocsányos tölgyei, magyar 
kőrisei és szilfái nemcsak rendkívüli ter-
mészeti értékeket jelentenek, hanem va-
rázslatos helyszínt biztosítanak a rendez-
vénynek. A rendezvény célja: az erdő és 
a művészetek, elsősorban a zene erejével 
a fenntartható, környezettudatos életvitel 
irányába mozdítani a rendezvény részt-
vevőit. Hűek maradunk hagyományos 
szervezési elveinkhez: a család valamen-
nyi tagja talál számára vonzó és tartalmas 
feltöltődési lehetőséget. Várjuk a régi is-
merőseinket és az újonnan bekapcsolódó 

érdeklődőket ingyenes programjainkra.
Május 28-án, vasárnap különösen 

színes és gazdag gyermeknapi progra-
mokkal készülünk Lakitelek – Tőser-
dőn, a Holt-Tisza partján. Kézműves fog-
lalkozások, bábelőadás, sárkányeregetés, 
íjászat, lovagoltatás, táncoktatás, hang-
szerbemutató, gyermekkoncertek, kör-
nyezettudatos divatbemutató, madárhang 
felismerő verseny várja a gyerekeket és 
a családokat. A gyerekek kipróbálhatják 
a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai 
által használt eszközöket. Valamennyi 
gyermekprogram a szülőknek és a nagy-
szülőknek is szól, a családokat arra bíz-
tatjuk, hogy együtt éljék át, élvezzék az 
élményeket. A Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága munkatársai szakvezetéses 
erdei sétával és csónaktúrával várják az 
érdeklődőket, a sportolni vágyókat pedig 
bíztatjuk, hogy a szervezett kerékpártúrá-
val érkezzenek a helyszínre. Ezen a napon 
derülnek ki a „Muzsikál az erdő” 2017-es 
Gyermekrajz Pályázatának eredményei, 
a legjobb alkotásokból kiállítás nyílik. A 
délután során olyan neves fellépők nyúj-
tanak majd egyedülálló zenei csemegét, 
mint a Kecskeméti Szimfonikus Zene-
kar, Pál István Szalonna és Bandája 
valamint a Kecskemét Táncegyüttes.

Ünnepélyes keretek között felavatás-
ra kerül Józsa Judit kerámiaszobrász, 
a Magyar Kultúra Lovagja Összetartás 

emlékplakettje, mely a rendezvény egyik 
fontos üzenetét jelképezi. A „Muzsikál 
az erdő” a Hírös Városban rendezvény 
- ugyanúgy, ahogy a fenntartható boldog 
jövőnk megteremtése, csodálatos termé-
szeti környezetünk, életterünk megőrzése 
a Kárpát-medencében - csak példás ös-
szefogás, együttgondolkodás eredménye-
ként jöhet létre. A rendezvény szervezé-
se során a Muzsikál az Erdő Alapítvány 
mellett a KEFAG Zrt. és a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósága, Lakitelek 
Önkormányzata, az erdőgazdálkodók és 
a környezetvédelmi szakemberek, va-
lamint a művészek, civilszervezetek – a 
Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete, a Nagycsaládosok Egye-
sülete, az S.O.S Gyermekfalu, a Trizoli 
Jótifuti Egyesület - közös munkájának 
eredménye. A rendezvényt támogatja a 
Földművelésügyi Minisztérium, Kecske-
mét Város Önkormányzata.

Várunk minden erdőjáró, művészet-
kedvelő látogatót a 2017-es év „Muzsikál 
az erdő” rendezvényeire. Részletes in-
formációt, a programjainkat megtalálják 
a honlapunkon, a www.muzsikalazerdo.
hu-n. 

„Muzsikál az erdő – ahol az erdő és a 
zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, 
művészetek, barátság, testi-lelki feltöltő-
dés”!

Muzsikál az Erdő Alapítvány

Kilencven évesen is kerékpározik
Május 6-án ünnepelte kilencvene-

dik születésnapját Molnár József. A 
jeles nap alkalmából Szentirmay Ta-
más alpolgármester köszöntötte.

Molnár József 1927. május 6-án 
született. Két lány gyermek édesapja, 
és két unoka büszke nagypapája. Jó-
zsi bácsi kiváló egészségnek örvend, 
a mai napig aktív életet él, szeret ke-
rékpározni, és rendszeresen kilátogat 
a lakiteleki csapat mérkőzéseire. Szü-
letésnapja alkalmából alpolgármester 
úr jókívánságai mellett átadott egy 
üveg Lakitelek címerével ellátott bort 
és egy gyümölcskosarat, valamit az 
Orbán Viktor miniszterelnök által alá-
írt emléklapot.

Jó egészséget, és további hosszú, 
boldog életet kívánunk!
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lárka (Kökény Mónika), Kovács 
Mariann (Nyúl Mariann), Sinkó 
Diána (Kis Beáta), Tóth Jázmin 
(Domján Dóra), Demeter Áron 
Zsolt (Verzár Mariann), Czinege 
Zita (Dr. Rácz Adrienn), Bálint 
Vendel (Bálint Mónika), Tamási 
Ábel László (Hegedűs Rita), Tóth 
Anasztázia (Tóth Tímea), Százdi 

Vivien Alexandra (Dudás Irén), 
Csík Adél Nóra (Németh Nóra).

Elhunytak: Danics István 
(1926), Katona János (1955), Bodo-
nyi Mihályné Horti Mária (1940), 
Füredi Sándor József (1947), Kür-
ti Rókus Pál (1959), Kis Antalné 
Bálint Ilona (1939), Balla Sándor 
(2013), Balla Zoltán (1966), Bi-
bók József Sándor (1960), Vere-
bélyi János (1948), Bodor Mihály 
(1932), Kállai Lászlóné Elek Má-
ria Magdolna (1924).

ANyAKöNyvI HírEK

12. oldal                                              2017. május                                            Helyi Híradó

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

Fontosabb
telefonszámok

Lakiteleken és/vagy környékén idősek gondozását vállalom. Tel.: 
06/209948793

Megtisztult az agyagos dűlő
Egy nagyszerű kezdeményezés 

eredményeképpen megtisztult az 
agyagos dűlő. 

A dűlő lakóinak egy csoportja 
felkereste Csikós Mihály képvise-
lőt, és elmondták, hogy az út mentén 
nagyobb mennyiségű szemét halmo-
zódott fel az évek alatt. Nem várták 
el, hogy az önkormányzat oldja meg 

a problémát, kérésük csupán annyi 
volt, hogy biztosítsanak számukra 
egy konténert, amibe a szemetet el-
helyezhetik. Az önkormányzat ter-
mészetesen támogatta a kezdeménye-
zést, a dűlő lakosai pedig elvégezték 
a szemét összeszedését, ezzel téve 
szebbé saját környezetüket.


