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Lakitelek a
változás útján

A változás, mint innováció, meg-
újulás kell, hogy jellemezze községün-
ket és közösségünket! A „változás fa-
luja” kell, hogy törekedjen olyan helyi 
gazdasági szerkezet kiépítésére, mely 
a helyi gazdaság fejlesztését mozdítja 
elő, és olyan társadalmi és gazdasági 
környezet kialakítását segíti, amely 
munkahelyeket teremt, és képes a la-
kosság eltartására, a fiataljai megtar-
tására.

Mint alapvetően mezőgazdasági 
jellegű település további fontos célja 
az, hogy ösztönözze a lakosságot arra, 
éljen az adottságaiból származó meg-
élhetési és foglalkoztatási lehetőségek-
kel, amelyhez a vidék- és agrárvál-
lalkozás-fejlesztési támogatások által 
nyújtott segítséget is vegyék igénybe. 
A helyi gazdasági, kulturális és termé-
szeti értékeink megóvása és megújítása 
mellett, a szép vidéki környezetünket 
ne csak az itt élők számára tegye von-
zóbbá, hanem a vidéki-falusi-gasztro-
turizmust is, és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztéséhez is járul-
jon hozzá.

A sikeres falufejlesztéshez szükség 
van az egyes ágazatok együttműködé-
sére, arra, hogy a térségben megvaló-
sítandó fejlesztések egymásra épülje-
nek. (Folytatás a 15. oldalon.)

Megújult és megszépült a könyvtár

Lakitelek a korszerű könyvtárral 
rendelkező települések sorába léphe-
tett.
„Ha egy település gyarapodik, a benne 
lakók gazdagodnak”

Márciustól újra várja látogatóit a 

megújult Községi Könyvtár. 2017-ben 
lehetőség nyílt arra, hogy pályázatot 
adjunk be a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjteményi Kollégiumához, „Te-
lepülési könyvtárak szakmai eszközfej-
lesztése, korszerűsítése” címen.

(Folytatás a 6. oldalon)

Tisztelt Olvasó!
2015 márciusában, amikor a Könyv-

tári Közösségekért Alapítvány megjelen-
tette az újság első számát, célunk az volt, 
hogy biztos forrásból merítve, pontos és 
valós tényeket, információkat juttassunk 
el Önökhöz. A hiteles tájékoztatás ma 
is időszerű, mert többen hajlamosak rá, 
hogy az információ hiányt saját kútfő-
ből egészítsék ki – merő „jóindulatból” 
- ami rendszerint olyan közel van a va-
lósághoz, mint Makó Jeruzsálemhez. A 
közösségi oldalak pedig sok hazugságot, 
rosszindulatú, bosszúálló megnyilvánu-
lásokat tesznek lehetővé.

Az újság a továbbiakban havonta in-
gyenesen jelenik meg, a jövőben minden 
hónap végén. Így biztosítva lesz a tájé-
kozódás a település azon lakói számára 

is, akik az Interneten nem tudják figye-
lemmel kísérni az önkormányzati dönté-
seket, a testület által végzett munkát.

Természetesen a lapot most és a jö-
vőben sem képzett újságírók fogják 
tartalommal megtölteni. Olvashatnak 
híreket az önkormányzat munkájáról, 
pályázatokról, fejlesztési elképzelések-
ről vagy a már folyamatban lévő meg-
kezdett projektekről. Az önkormányzat 
intézményeiben folyó munkáról, ered-
ményeikről. A település programjairól, 
civil közösségekről és minden egyébről, 
ami településünket érinti.

Jó olvasást kívánok mindenkinek!

Dékány Zoltánné
önkormányzati képviselő
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Tisztelt Lakitelekiek!
Év végén mindig számvetést készí-

tünk az adott évben elvégzett munkáról és 
elkezdjük tervezni a következő évet. Sok 
feladatot megoldottunk 2017-ben, de nem 
tehetjük hátra a kezünket, hiszen a 2018-
as év még több munkáról szól. Az elmúlt 
egy-két évben beadott pályázataink egy 
része már pozitív elbírálást kapott és eb-
ben az évben lép a megvalósítás idősza-
kába. 

Most egy kis időbeli visszatekintést 
szeretnék adni a 2017-es évről:

- A januárt a megújult, frissen burkolt 
konyhával kezdte a közétkeztetés. Régi 
kopott, letöredezett csempéket sikerült 
újra cserélni önerős beruházásból.

- Január 22-én a Magyar Kultúra nap-
ján „Az élet dolgai” című színielőadást te-
kinthették meg az érdeklődők a Tiszakécs-
kei Városi Színjátszó Kör előadásában.

- Február 4-én, szombaton tartotta 
hagyományos jótékonysági sportbálját 
a Lakiteleki Torna Egylet a művelődési 
házban.

- Februárban Mezőgecse testvértele-
pülésünk meghívására részt vettünk a böl-
lérfesztiválon, ahol a HurKakalandorok 
csapata elnyerte a legfinomabb toros éte-
leket készítő címet, a legesztétikusabb te-
rítés címet, a legjobb fogópálinkát készítő 
címet, valamint a „Mezőgecsei Böllérki-
rály” címet, és a vele járó serleget.

- Február 25-én Télbúcsúztató-tavasz-
köszöntő rendezvényünket tartottuk, ahol 
a falu apraja-nagyja jól szórakozott.

- Márciusban egyeztető megbeszélésre 
hívtuk a civil szervezetek vezetőit, ahol a 
közösségi együttműködés alapjait sikerült 
megbeszélni.

- Szintén márciusban a Tőserdő és a 
Tősfürdő fejlesztési koncepcióiról tartot-
tunk egyeztető megbeszélést a Tőserdőben 
tevékenykedő vendéglátó és szolgáltató 
egységek vezetőivel, valamint a Tőserdei 
rendezvények szervezőivel.

- Tősfürdő két medencéje új burkola-
tot kapott, illetve a női öltöző is felújítá-
son esett át.

- Csökkentettük a Tősfürdő jegyárait.
- Új tető került a Torna Egylet szék-

házára.
- Május 1-jén Majálist tartottunk a fo-

cipályán, Wolf Kati volt a sztárvendég.
- Május közepén újabb nyolc darab 

napelemes világítótest került kiépítésre.
- Szintén májusban közösségi virágül-

tetéssel tettük szebbé településünket.

- Folyamatosan karbantartjuk a földes 
utakat, igyekszünk járhatóvá tenni.

- Május végén tőserdei revitalizáció 
keretében takarítottunk.

- Muzsikált a Tőserdő gyermeknap al-
kalmából, nagy sikerű rendezvény volt.

- Június 9-én Lakiteleken került meg-
rendezésre az idei évben 15. jubileumát 
ünneplő Bács-Kiskun Megyei Közszolgá-
lati Dolgozók Szabadidős Sportnapja. A 
több mint 600 köztisztviselő és kormány-
tisztviselő kilenc versenyszámban mérette 
meg magát.

- Az általános iskolás ballagó nyol-
cadikosai közül 4 tanuló laptopot kapott 
ajándékba az önkormányzattól a nyolc év 
kitűnő bizonyítványáért.

- Az idei évben is biztosította az ön-
kormányzat a térítésmentes nyári napközit 
a gyermekeknek.

- Június 24-én szombaton Múzeumok 
Éjszakája rendezvényt tartottunk a Pulai 
gyűjteményben.

- A Községi Könyvtár „Kistelepülések 
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése” című pályázatán a legma-
gasabb elnyerhető összeget – 3,5 millió 
forintot – nyert el.

- Augusztus végén hínárvágás volt a 
Holt-Tiszán.

- Jelentős támogatást kaptak a civil 
szervezetek.

- Augusztus 20-ai ünnepségünk ke-
retében köszöntöttük a legkisebbeket, az 
elmúl egy évben született gyermekeket.

- Az önkormányzat kezdeményezésére 
elektronikai hulladékgyűjtés volt augusz-
tus 26-án.

- Szeptember elején lakossági támo-
gatással új dagasztógépet vásároltunk a 
Laki-Konyhának.

- Kifizettük a második nagy összegű 
részletet a DÉMÁSZ Zrt-nek.

- Új hűtőt vásároltunk az iskolai tála-
lókonyhába.

- Szeptember 23-án megrendeztük 
Lakitelek II. Falunapját, vendégül láttuk 
Mezőgecse testvértelepülésünk 30 tagú 
delegációját.

- Szeptember 30-án az Idősek napja 
rendezvényen köszöntöttük az elmúlt egy 
évben 80. évüket betöltött lakosainkat.

- Közös összefogással felújítottuk a 
Lévai iskola udvarát.

- Aszfalt burkolatot kapott a Martino-
vics és a Semmelweis utca önerős beru-
házásból.

- Tanyafejlesztési Program ke-
retében kiírt pályázaton az önkormányzat 

4.912.614.-Ft-ot nyert el, amelyből ebben 
az évben tovább tudjuk bővíteni a külterü-
leti közvilágítást.

- Szociális tűzifa pályázaton 3.395.980 
Ft-os támogatásban részesültünk.

- Önkormányzatok rendkívüli szociális 
támogatása című pályázaton 12.723.000.-
Ft vissza nem térítendő állami támogatást 
nyert el településünk.

- K&H per kapcsán felmerült jogerős, 
végrehajtható bírósági ítélet alapján az 
önkormányzatot terhelő fizetési kötele-
zettség teljesítéséhez, 41.603.650 Ft-ot 
nyertünk pályázaton.

- Lakitelek-Kerekdomb kerékpárút 
megépítéséhez 240 millió Ft-ot nyertünk 
pályázaton.

- Humán kapacitások fejlesztése térsé-
gi szemléletben – kedvezményezett térsé-
gek” című felhívás keretében EFOP-3.9.2-
16 Lakitelek Önkormányzata 74.755.510 
Ft-ot nyert.

- December hónapban advent vasár-
napokon műsor és vendéglátás keretében 
meggyújtottuk a falu adventi koszorúján 
a gyertyákat.

- Falukarácsony rendezvényt tartot-
tunk, ahol helyi fellépők szórakoztattak 
bennünket és a végén megkóstolhattuk a 
Falu tortáját.

- Karácsonyra 100 rászoruló családnak 
vittünk ajándékcsomagot.

- Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben –kedvezményezett 
térségek (EFOP-1.5.3-16) pályázaton 
68.031.993, Ft-ot nyertünk.

Döntéseink, beadott pályázataink, fej-
lesztéseink Lakitelek lakossága számára 
az egyre jobb körülmények, életfeltételek 
nyújtását kívánja biztosítani.

Köszönöm a lakosságnak, vállalko-
zóknak, dolgozóinknak, hogy egész évben 
segítették munkánkat!

Kiss Anita polgármester

Tervek és megvalósulások 2017-ben
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Átadták a szabadtéri kondi parkot
Április 19-én, délután öt órakor hi-

vatalosan is átadták és felavatták a sza-
badtéri kondi parkot. A létesítmény meg-
valósítását, mely a művelődési ház és a 
gördeszka pálya között kapott otthont, az 
önkormányzat teljes egészében saját for-
rásból finanszírozta.

Jó két éve dédelgetett álom teljesült 
be a mai nappal, mondta Kiss Anita pol-
gármester asszony az átadó ünnepségen. 
Az ifjúsági klub tagjaival folytatott be-
szélgetésen merült fel ugyanis először, 
hogy remek lenne, ha településünkön is 
megvalósulna egy szabadtéri kondi park 
és street workout pálya, mely nagyszerű 
kikapcsolódási, és sportolási lehetőséget 
biztosítana a fiatalok, és már nem annyira 
fiatalok számára is. A képviselő-testület 
már akkor eldöntötte, hogy ha lehetősége 
lesz rá, akkor megvalósítják ezt az elkép-

zelésüket is, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy Lakitelek egy élhetőbb település le-
gyen.

A most megvalósult beruházás során 
lehelyezésre került három darab, páros fit-
ness eszköz, melyek segítségével a teljes 
felsőtest átmozgatása lehetséges. Kiala-
kításra került egy a szabványoknak meg-
felelő gumiborítású street workout pálya, 
melyen a test minden izma megdolgozta-
tató, valamint elhelyezésre került egy, az 
eszközök helyes használatát bemutató in-
formációs tábla is. Az átadó ünnepség ke-
retein belül a nemzetiszín szalag átvágását 
követően a Kecskeméti Street Workout 
Team először bemutatta a pályán elvégez-
hető alapgyakorlatokat, majd látványos 
bemutatót tartottak annak szemléltetésé-
re, hogy kellő kitartással és gyakorlással 
milyen speciális gyakorlatok megvalósí-
tására lehet képes az ember, melyet az ün-
nepségen részt vevők lélegzet visszafojtva 
néztek és hatalmas tapssal jutalmaztak.

Bővült a napelemes közvilágítási hálózat

14 db új napelemes közvilágítási kan-
deláber került kiépítésre Lakitelek kül-
területi részein. Korábbi években már 9 
db kandeláberre önerőből beruházott az 
önkormányzat, az idei évben pályázati 

forrásból sikerült növelni a lámpák da-
rabszámát. A fejlesztés 5 millió forintból 
valósult meg, amelyből az önkormányzat 
fél milliós önerőt fizetett ki. 

A cél az, hogy valamennyi tanyás 
térségben, forgalmas bekötőút csatlako-
zásnál, buszvárónál, továbbá olyan he-
lyeken, ahol a hagyományos közvilágítás 
kiépítése nem lehetséges, vagy irreálisan 
magas lenne a költsége, ott napelemes 
közvilágítással javítsuk a helyiek életkö-
rülményeit, a közbiztonságot és a közle-
kedésbiztonságot. A lámpák hosszútávon 
is gazdaságosan üzemeltethetőek, hiszen 
nincs áramszámla és az eddigi tapasztala-
tok alapján kezdetben még karbantartást 
sem igényelnek.

Bízunk benne, hogy ütemezetten, év-
ről-évre tudjuk majd gyarapítani a napele-
mes közvilágítást!

Dűlőutak kövezésére kerül sor ebben az évben
A Vidékfejlesztési Program keretén be-

lül meghirdetett külterületi helyi közutak 
fejlesztési pályázaton belül Lakitelek Ön-
kormányzata sikeresen pályázott. Az elszá-
molható összköltség mintegy 100 millió 
forint, amelyből 10%-ot az önkormányzat 
önerőként, saját forrásból biztosít.

A pályázat alapján 5 dűlőút (Bódor, Pa-
rádi, Balla, Dudás, Kása), mintegy 4,3 km 
hosszan kerül lekövezésre. A beruházás 
keretében rendezésre kerülnek a felhízott 
padkák, kiszedésre kerülnek a tuskók, le 

lesznek vágva a cserjék és belógó faágak, 
amelyek a közlekedést és a munkálatokat 
akadályozzák. Ahol csak lehet és ezt a 
közterület szélessége lehetővé teszi, kiala-
kításra kerülnek a csapadékvíz szikkasztó 
árkok.

A munkálatok várhatóan idén ősszel 
kezdődnek meg, melyről az érintett lako-
sokat még külön tájékoztatni fogjuk. A 
beruházás nem jár úthozzájárulás kivetésé-
vel, vagyis a lakosoknak nem kell fizetnie 
semmilyen díjat.

Kerékpárút építés
Korábban már tájékoztattuk a lakossá-

got, hogy a Kerekdomb-Lakitelek között 
tervezett kerékpárút pályázat támogatásra 
került. Hosszas várakozás után eljutottunk 
a közelmúltban a támogatási szerződés 
megkötéséhez. A projekt keretében 240 
millió forintos támogatás került megíté-
lésre, amely 100%-os vissza nem téríten-
dő támogatás.

A projekt előkészítése évek óta zajlik, 
azonban a fizikális útépítéshez még le kell 
folytatni a közbeszerzést. A közbeszerzés 
elindításához szükséges pontosítani a mű-
szaki tartalmat, illetve nyomvonalat, mely 
attól függően változhat, hogy a NIF Zrt-
vel az M44 projekt hogyan kerül össze-
hangolásra. 

Az egyeztetések folyamatosan zajla-
nak és körvonalazódik, hogy az új M44 
gyorsforgalmi autóút és a meglévő 44 
számú főút közötti szakaszon a NIF Zrt. 
menedzselésében épül majd meg a ke-
rékpárút, ami elvileg lehetővé teszi, hogy 
a kerékpárút a Tősfürdőig megépüljön, 
mely lakossági és turisztikai szempontból 
is nagyon pozitív lenne.
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Lakitelek Önkormányzatát a Nem-
zeti Választási Iroda megbüntette azért, 
mert az országgyűlési választás kampá-
nyában, a valótlanságokat tartalmazó 
szórólapra válaszoltunk.

A határozat indokolásában szerepel-
nek az alábbiak:

„A választási kampány ugyanis 
olyan szituáció, amelyben a lehető leg-
erősebben jönnek számításba a köz-
ügyek minél szabadabb vitája melletti 
érvek, és ahol leginkább helye van a 
politikai programokról vallott vélemé-
nyek akár túlzó, felfokozott megfo-
galmazásának. Ezért a közhatalommal 
rendelkező önkormányzat a ténylegesen 
kialakult versenyhelyzetet nem befo-
lyásolhatja akkor sem, ha a kampány 

során tett egyes állításokat sérelmes-
nek, valótlannak ítéli meg.”

E szerint az értelmezés szerint, egy 
választási kampányban lehet mindent, 
még valótlanságot is írni. Véleményünk 
szerint Önök választók megérdemlik 
azt, hogy valós tájékoztatást kapja-
nak. Az, hogy mi tudjuk az igazságot 
az nem elég, ezért ennek alátámasztá-
sára levélben tájékoztatást kértem Oláh 
Gábor helyettes államtitkár úrtól a TOP 
pályázatokról. Megkérdeztem, hogy 
van-e jelentősége a lakossági aláírások-
nak a beadott pályázat elbírálásakor, 
valamint az országgyűlési képviselőnek 
milyen szerepe van a pályázat elbírálá-
sában.

Az alábbi választ kaptam: „… A la-

kossági aláírásoknak nincs relevan-
ciája a pályázatok elbírálása során. 
Pályázatokhoz csatolt lakossági alá-
írásokról nincs információ, illetve a 
döntés szempontjából nem releváns. 
A pályázatok elbírálása a 272/2014 
Korm. rendelet alapján történik, 
melyben az országgyűlési képviselők-
nek nevesített feladata nincs.”

A fentiekben leírtakból Önök is 
láthatják, hogy mi Lakitelek Ön-
kormányzatának Képviselői igazat 
írtunk. A büntetést pedig, amely 
példátlanul magas - 500.000 Forint 
– természetesen magunkra vállaltuk, 
nem fogja terhelni az önkormányzat 
költségvetését.

Kiss Anita polgármester

Igazságért büntetés, avagy egy kampány margójára

Mint az bizonyára Önök is tudják, 
évekkel ezelőtt a Nordfest Kft. kibérelt a 
Tősfürdő területéből egy nagyobb földte-
rületet, hogy pályázatból felépítse a Tős-
sellőt.

A vízi foglalkoztató négy év alatt alig 
üzemelt, az elmúlt évben pedig egyáltalán 
nem nyitott ki. 

A Tősfürdőt látogató vendégek jogos 
panasszal éltek az önkormányzat felé, 
melyben sérelmezték a Tőssellő rendkí-
vül elhanyagolt állapotát valamint, hogy 
ez a fürdőző vendégek számára elviselhe-
tetlen.

Tekintve, hogy a Nordfest Kft. az 
önkormányzattal kötött szerződését több 
pontban is súlyosan megszegte, így a 

szerződést felmondtuk.
A szerződésszegő magatartással 

okozott nem vagyoni jellegű kárai il-
letve sérelmei ellentételezésére - va-
gyoni jellegű kárai tekintetében jogai 
fenntartása mellett – az önkormányzat 
igényt tart, amelynek összegszerűségét 
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint ös-
szegben határozta meg.

Lakitelek Önkormányzatának célja, 
hogy a tulajdonában lévő közvagyont a 
lehető legjobban kezelje, illetve értékét 
növelje. A turizmus fejlesztése az egyik 
kiemelt feladatunk ehhez azonban elen-
gedhetetlen, hogy az önkormányzati terü-
leten lévő létesítmények az idelátogatók 

számára mind küllemében, mind pedig 
működésében magas színvonalon legye-
nek.

Súlyos szerződésszegő magatartás a Nordfest részéről

Lakitelek Önkormányzatának álláspá-
lyázatában szereplő aljegyzői állást 2018. 
áprilisban megpályáztam, és 2018. május 
1-jétől elnyert pályázatom eredményeként 
betölthetem a meghirdetett munkakört.

Kecskeméten születtem, ott is élek. Két 
felnőttkorú gyermekem van, és egy unokám, 
akikre nagyon büszke vagyok.

Közigazgatási alapdiplomám van, majd 
megszereztem egy szociális felsőfokú vég-
zettséget, és egy rendőrtiszti főiskolai dip-
lomával is rendelkezem. Harminc éve a 
közigazgatásban szolgálom az embereket, 
melyből húsz évet egy nyolcezres létszá-
mú volt nagyközségben töltöttem el, mint 
kirendeltség-vezető, majd az ottani szociá-
lis telephely vezetője. Utána tíz évet a köz-
igazgatás rendészeti területén dolgoztam, 
mint vezető, majd annak szakmai vezetője 
lettem.

Hivatásomnak tekintem az emberek 

szolgálatát, problémáik megoldását, abban 
való aktív részvételt és segítést. Gyakorlati 
tapasztalatomat és tudásomat az Önök ér-
dekében szeretném hasznosítani, hogy Laki-
telek lakosságának elégedettségét növeljem 
azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalban tör-
ténő ügyintézésük során az ügyeik megoldá-
sában aktívan részt veszek, közreműködök. 
Ehhez a munkámhoz kérem megtisztelő bi-
zalmukat!

Üdvözlettel várom Önöket és kívánok jó 
egészséget, szép napokat az itt élőknek!

Molnár Sándor Józsefné aljegyző
Telefonszám: 76/ 449-011 vagy 20/577-4964

E-mail címem: aljegyzo@lakitelek.hu

Új aljegyző a polgármesteri hivatalban



„Az egészség nem minden, de 
egészség nélkül minden semmi” 
– mondta Arthur Schopenhauer a 19. 
században. Nézeteim szerint ez a gon-
dolat napjainkban is nagyon aktuá-
lis. Ezért és a tisztánlátás érdekében 
szeretnék pár gondolatot megosztani 
a kedves olvasókkal, amelyek a már 
bekövetkezett és a küszöbönálló, az 
egészségügyet érintő változásokkal 
kapcsolatosak. 

Úgy gondolom, egy nagy probléma 
oldódott meg azáltal községünkben, 
hogy sikerült a „II-es számú házior-
vosi körzet” kérdését megoldani az-
zal, hogy Dr. Laza Erika Gyöngyike 
doktornő személyében – immár egy 
éve – nagy szakmai tudással rendel-
kező családorvost ismertünk meg. A 
doktornő minden nap a legjobb tudása 
szerint látja el betegeit, teszi mindezt 
úgy, hogy katonatelepi lakos, így nap, 
mint nap megteszi ezt az utat a két 
település között, akárcsak Dr. Rácz 
Péter, aki Kecskemétről ingázik min-
den nap. Nagyon örülök annak, hogy 
községünkben két háziorvos is tevé-
kenykedik, hiszen tudjuk, hogy Ma-
gyarországon óriási problémát jelent 
a háziorvoshiány, 2017-ben – statiszti-
kák szerint – országunkban több mint 
300 településnek nem hogy kettő, de 
egy háziorvosa sem volt. Nem ritka, 
hogy három-négy település betegeit 
kénytelen egy háziorvos ellátni. 

Amellett, hogy Lakiteleken ismét 
két háziorvosi praxis működik, meg 
kell említenünk, hogy a magyar egész-
ségügyi alapellátás működése maga is 
nagy változásokon ment keresztül. Az 
új úgynevezett „EESZT” (Elektroni-

kus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 
rendszerre történő átállás nagymérték-
ben megnehezítette munkánkat. Tu-
dom és látom, hogy Önök is szenvedő 
alanyai voltak ennek az átmeneti peri-
ódusnak, amiért a rendelőben több al-
kalommal nézeteltérés alakult ki az ott 
dolgozók és a kedves betegek között. 
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
a kellemetlenségekért utólagos elné-
zésüket kérjem, de higgyék el, hogy 
nekünk is nagyon nehéz, kihívásokkal 
teli időszak ez. Bízunk benne, hogy 
a közeljövőben a kezdeti nehézségek 
után gördülékenyebben fog működni a 
betegellátás. 

Ugyanakkor le kell szögezni, hogy 
a betegellátásban fontossági sorrendet 
kell felállítani. Több alkalommal hal-
lottam, hogy elégedetlenkednek, ha 
valaki előttük kerül orvosi ellátásra. 
Higgyék el, hogy az esetek döntő több-
ségében megvan az okunk arra, hogy 
ezek a betegek előnyt élvezzenek, az 
esetek sürgősségéből kifolyólag. Szá-
mos olyan eset volt az elmúlt időszak-
ban, hogy az általunk előnyben része-
sített beteg az alapellátáson túl kórházi 
kezelésre is szorult. Ezúton is kérem, 
hogy legyenek türelemmel, mindig 
adódhat ilyen helyzet, az egészségügy 
többek között erről is szól. 

Nagy örömmel tölti el háziorvosain-
kat és minket ápolókat is, hogy a helyi 
gyógyszertárral való kapcsolatunk na-
gyon jó. Bármilyen kérdés, probléma 
merül fel a rendelőben a gyógyszerek-
kel kapcsolatban, készségesen állnak 
rendelkezésünkre a gyógyszerészek 
és a gyógyszertárban dolgozó mun-
katársak egyaránt. Nem lehet elégszer 

hangsúlyozni, hogy mennyire fontos 
és szükséges az intézmények közötti 
megfelelő kommunikáció. Ezúton is 
köszönjük munkájukat. 

Az elmúlt időszak történéseinek 
ismertetése után szeretnék néhány 
mondat erejéig kitérni a jövőben vár-
ható változásokra. Reményeim szerint 
még az idei évben elkezdődnek a sokat 
emlegetett Egészségház kivitelezési 
munkálatai. A tervek szerint egy épü-
letben kap majd helyet a két házior-
vosi praxis, a házi gyermekorvosi és a 
fogorvosi ellátás. A jelenlegi képvise-
lő-testület nagy erőkkel munkálkodik 
azon, hogy minél hamarabb elinduljon 
ez a község számára talán legfonto-
sabb, mindenkit érintő beruházás. A 
beruházás finanszírozását elsősorban 
pályázati forrásból kívánjuk biztosíta-
ni, bízunk abban, hogy országgyűlési 
képviselőnk is támogatja az önkor-
mányzatot azon törekvésében, hogy a 
település összes lakóját érintő beruhá-
zás megvalósulhasson.  Természetesen 
az önkormányzat is hozzájárul anyagi-
lag a kivitelezési munkálatokhoz.

Ami az elkövetkezendő hónapokat 
illeti: a nyári időszakban a háziorvosi 
és a nővéri ellátás folyamatos lesz, bár 
az éves szabadságok miatt helyettesí-
tések várhatóak. Kérem türelmüket és 
megértésüket, mi azon leszünk, hogy 
mindenki a lehető legmagasabb szín-
vonalú ellátásban részesüljön! 

Mindenkinek kellemes nyarat kívá-
nok, folyadékfogyasztásukra fokozot-
tan figyeljenek! 

Dakóné Harkai Csilla 
önkormányzati képviselő
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Pár gondolat a lakiteleki egészségügy helyzetéről

Minden év tavaszán dönt a testület 
a következő egy évben alkalmazandó 
térítési díjak mértékéről. A képvise-
lő-testület már sokszor bizonyítot-
ta szociális érzékenységét, mely a 
mostani döntésen is jól tükröződik. 
Ennek értelmében sem a Gondozási 
Központ, sem a Bölcsőde térítési dí-
jai nem emelkednek az idei évben. A 
döntésekkel kapcsolatban Kiss Anita 

polgármester asszony elmondta: a 
Gondozási Központ esetén megvizs-
gálták a környékbeli, hasonló szol-
gáltatást nyújtó intézmények térítési 
díjának mértékét is és bár azon intéz-
ményekben magasabb díjat kérnek 
a gondozottak ellátásáért, a testület 
mégis a tavalyi díjazás változatlan 
hagyása mellett döntött, ezzel is se-
gítve azokat, akik hozzátartozóikat 

jó helyen szeretnék tudni. A bölcsőde 
esetén is hasonló indok miatt dön-
töttek a díjak változatlanul hagyása 
mellett, mert a szolgáltatást olyan 
családok veszik igénybe, ahol az 
édesanyának vagy a munkája, vagy 
a család megélhetése miatt a köte-
lezőnél korábban kell visszamennie 
dolgozni, és a magasabb díj nagyobb 
terhet róna a családokra.

Nem emelkedtek a térítési díjak az idei évben
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Megújult és megszépült a könyvtár
Folytatás az első oldalról.

Az elmúlt év novemberében kez-
dődött el a felújítás, először a hátsó 
két helyiség közötti falat bontották ki, 
ezzel egy időben folytak a villanysze-
relési és gázvezeték szerelési munkála-
tok. A közel 13 ezres állomány köteteit 
leválogattuk, majd a klubhelyiségben 
a régi könyvállványokon és ládákban 
felcímkézve raktároztuk. Az állomány-
ból kiválogatott legnépszerűbb doku-
mentumokkal az olvasóteremben 2018. 
február 17-ig biztosítottuk a kölcsönzés 
folyamatosságát. Az átalakítások ideje 
alatt is szerveztünk programokat.

A régi bútorok selejtezése, raktáro-
zása után a falak javítása, belső festé-
se, aljzat betonozása és laminált padló 
lerakása következett, amelynek költ-
ségét az önkormányzat finanszírozta. 
A felújítási munkák után az új polcok 
beállítására került sor, majd a könyve-
ket szétválogattuk, portalanítottuk és a 
polcokra visszahelyeztük. Az átalakítás 
és a teljes bútorzat cseréje nagy mun-
kát rótt a könyvtárosokra és a Telepü-
lés Üzemeltetési Csoport dolgozóira 
egyaránt.

Megújult szolgáltató térként jött lét-
re egy gyermek és egy felnőtt kölcsön-
zői részleg, és a felnőtt szakirodalom 
külön teremben nyert elhelyezést. A 
belső átalakításoknak köszönhetően az 
eddig csekély forgalmat bonyolító terek 
nyilvános könyvtári térré alakultak át, 
amelyek alkalmassá váltak az egyéni és 
csoportos foglalkozások megtartására 
egyaránt.

A helytörténeti tárgygyűjtemény 
eszközei szintén nyilvános térben kap-
tak helyet, ez által sokkal áttekinthe-
tőbb, látogatottabb lett. Mindkét tér át-
alakulásával bővült a könyvtár tereinek 
kihasználtsága, amely kellő nyugalmat 
biztosít az elmélyült olvasáshoz, a kuta-
táshoz, de közösségi találkozóhelyként, 
előadások, foglalkozások, tanfolyamok 
megrendezésére is kiválóan alkalmassá 
vált. 

A terek egységes arculatot kaptak. 
Az új könyvespolcok és a folyóirat-
polc lehetővé tette, hogy megszűnjön 
a polcok zsúfoltsága, az asztalok és a 
kárpitozott székek egy része kifejezet-
ten a gyermekek kényelmét szolgálja, a 
helyben olvasás és a csoportos foglal-
kozások körülményeit javítja. A polcok 

egységes feliratozása megkönnyíti a 
tájékozódást. A függönyök és a szőnye-
gek nagyban hozzájárulnak a könyvtár 
igényes, rendezett és kulturált légköré-
hez. 

Az ünnepélyes könyvtárátadóra 
2018. március 23-án került sor Kiss 
Anita, polgármester, Dékány Zoltánné 
nyugalmazott könyvtárvezető, valamint 
Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár igazgatója kö-
szöntőjével. 

Az ünnepi műsort követően egy ko-
csányos tölgy ültetésére került sor, ami-
nek gödrébe mindenki szórhatott egy 
lapát, a gyerekek egy maréknyi földet, 
és voltak, akik meglocsolták. Ezt köve-
tően könyvtárnyitó játékparti várta a ki-
csiket és a nagyokat egyaránt, a kecske-
méti megyei könyvtár munkatársainak 
közreműködésével. 

A megnyitó óta eltelt két hónap alatt 
számos programot szerveztünk minden 
korosztály számára, melyek már a tágas 
kölcsönzői térben, az új klubszobában 
valósulhattak meg. A település lakói ér-
deklődve fedezik fel az „új” könyvtárat, 
minden látogató elégedetten fogadja a 
felújított intézményt. Az óvodás, isko-
lás csoportok látogatása folyamatos, 
foglalkozásokon, könyvtárhasználati 
órákon vesznek részt, a gyerekek öröm-
mel veszik birtokba a megújult tereket.

Reméljük, hogy a következő eszten-
dőkben is egyre többen fedezik fel szol-
gáltatásainkat és a rendezvényeinken 
részt vesznek!  Sz.I.



Helyi Híradó                                           2018. május                                                    7. oldal

Hírek röviden
Az év elején kilencvenedik születés-

napját ünnepelte Punyi Ilona a Gondozási 
Központ egyik lakója. A kerek évforduló al-
kalmából tartott ünnepségen a bentlakók és 
a családtagok mellett Kiss Anita polgármes-
ter asszony is köszöntötte a jó egészségnek 
örvendő ünnepeltet. A jeles nap alkalmából 
polgármester asszony és Gálné Csomós 
Mária intézményvezető is virágcsokorral 
köszöntötte őt, majd a Laki-Konyha kft által 
készített csokoládétorta elfogyasztását kö-
vetően Ica néni pezsgővel is koccintott az 
őt köszöntőkkel.

Kecskeméten a Hírös Agóra- Kecske-
méti Kulturális és Konferencia Központ-
ban 28. alkalommal került megrendezésre 
a TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás 
és Vásár. Településünket az idei évben is 
a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft képvi-
selte a kiállítók között. Tóth Ferenc, a kft 
ügyvezetője elmondta: nagy sikere volt a la-
kiteleki standnak, ahol bemutatták a Tősfür-
dőt, a Kalandparkot, a Holt-Tisza természeti 
szépségeit és kikapcsolódási lehetőségeit, 
Lakitelek hagyományőrző tevékenységét 
és kultúráját. Munkatársai településünket 
bemutató szórólapot is osztottak az érdeklő-
dőknek. A stand látogatóitól megtudhattuk 
azt is, hogy Tőserdő és a tőserdei rendezvé-
nyek nagy népszerűségnek örvendenek, és 
nem csak szűkebb környezetünkben, de az 
ország távolabbi pontjain is ismertek.

Az önkormányzat jóvoltából harmadik 
alkalommal került megrendezésre a Télbú-
csúztató, Tavaszköszöntő családi rendez-
vény. A programok délután kettő órától vet-
ték kezdetüket a művelődési ház aulájában. 
A gyermekeket arcfestés és lufi hajtogatók 
várták, népi fajátékokat lehetett kipróbál-
ni, valamint közös foglalkozáson lehetett 
részt venni a Kézimunka szakkör tagjaival. 
Három órától gólyalábasok és komédiások 
műsorát lehetett megtekinteni. Este öt óra-
kor mutatta be télbúcsúztató műsorát a Szi-
várvány Óvoda Bóbita csoportja, mely után 
elégették a Kiszebábot. A Nők Klubjának 
tagjai az idei évben is ízletes fánkkal várták 
a rendezvényre érkezőket, emellett az ön-
kormányzat is készíttetett fánkot, valamint 
teával és forralt borral kínálták a vendége-
ket, melyet ezúttal is a Laki-Konyha Kft ké-
szített el. A vacsorát az idei évben is Balla 
István és csapata főzte. Ezt követően először 
a Senior Fit Nagymamák, majd az Aero Fit 
Dance táncosai mutatták be tudásukat. Őket 
az est sztárvendége Nagy Feró követte, aki 
gyermekeket is felhívott a színpadra és fer-
geteges műsort adott. 

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc kitörésének 170. évfordulója al-

kalmából községi megemlékezést tartottak 
március 15-én Templom-parkban. Kiss 
Anita polgármester asszony beszédében ki-
emelte: a forradalom és szabadságharc esz-
méi a mai napig megállják helyüket és ma is 
törekednünk kell a 12 pont preambulumá-
nak betartására: „Legyen béke, szabadság 
és egyetértés.” A képviselő-testület döntése 
alapján hét kitüntető díj is átadásra került a 
megemlékezésen. Pécsi Andrásné Lakitelek 
Közegészségügyi és Szociális Díjban, Gu-
lyásné Szabó Gizella Lakitelek Pedagógia 
Díjban, Ráczné Tasi Katalin Lakitelek Köz-
művelődési Díjban, Bagi László és Fekete 
József Lakitelek Testnevelési és Sport Díj-
ban, Gödény Sándor Lakitelek Közbizton-
ságáért Díjban, Kalócz Antal pedig Lakite-
lekért Emlékérem kitüntetésben részesült. 
A kitűntetéseket és a vele járó díszokleve-
let Kiss Anita polgármester asszonytól és 
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző asszonytól 
vehették át a díjazottak, emellett virágcso-
korral köszöntötték a nemzeti ünnep alkal-
mából a Magyar Érdemrend Lovagkereszt 
polgári tagozat kitüntetésben részesült Sütő 
Lászlónét is.

Március 23-án Tanyafórumot tartott 
az önkormányzat a kapásfalusi iskolában. 
Az összejövetelen Kiss Anita polgármester 
tájékoztatta a jelenlévőket a tanyavilágot 
érintő fejlesztésekről, majd Gyapjas János 
tanyagondnok számolt be a munkájáról a 
munkaidő beosztásáról, az elvégzendő fel-
adatokról. Végül a tanyasi lakosság tehetett 
fel kérdéseket, amelyeket a polgármester 
asszony azonnal meg is válaszolt.

Az elmúlt hónapokban a Gondozási 
Központ és a tanyagondnokok segítségével 
az önkormányzat felmérte, hogy a külterü-
leten egyedül élők közül mely személyek 
igényelnének segélyhívó telefon készülé-
ket. Az első szakaszban tíz külterületi és 
egy belterületi lakos jelezte, hogy szüksége 
lenne rá. A készülékek átadását a Gondozási 
Központ vezetője koordinálta és a tanya-
gondnokokkal együtt adták át a lakosok-
nak. Ezzel a lehetőséggel is egy kicsit nőtt 
a biztonságérzete a tanyán élő egyedülálló 
lakosoknak.

Április 27-én közmeghallgatást tartott 
az önkormányzat a művelődési házban. Kiss 
Anita polgármester tájékoztatóját követően 
a lakosság tehetett fel kérdéseket a polgár-
mesternek, amelyeket ott azonnal részlete-
sen meg is válaszolt.

Április 28-án ünnepelte kilencvenedik 
születésnapját Magyar Antal. A jeles nap 
alkalmából rendezett ünnepségen családja 
mellett Kiss Anita polgármester asszony is 
felköszöntötte. Feleségével, Juliska nénivel 
65 éve élnek boldog házasságban. Három 
gyermekük született, akik négy unokával 
és öt dédunokával ajándékozták meg őket. 
A születésnapi ünnepségen a család apraja-
nagyja felköszöntötte és még egy, hosszú 
életének néhány fontos pillanatát felidéző 
fotómontázs videóval is meglepték. Az ös-
szejövetel keretein belül Kiss Anita jókí-
vánságai mellett átadott az ünnepeltnek egy 
üveg bort, egy gyümölcskosarat, valamint 
az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 
emléklapot.

Közösségi virágültetést szervezett az 
önkormányzat. A testület úgy döntött, hogy 
a korábbi évekhez hasonlóan településünk 
közterületeit és parkjait a lakossággal közö-
sen szépíti. Május 5-én, szombaton 9 órától 
várták azokat, akik szeretnek kertészkedni, 
szeretnek tenni településünk közterületei-
nek és parkjainak szépségéért és mindemel-
lett szeretnek jó hangulatban, közösségben 
időt tölteni. A nap folyamán ismételten több 
ezer virág került elültetésre, amelyhez szük-
ség volt minden szorgos kéz segítségére. 
A munka után jött a jól megérdemelt ebéd, 
amely kenyérlángos volt, mellé pedig szom-
joltónak finom szörpök.  

Az elmúlt két esztendőben összesen öt 
utca került leaszfaltozásra településünkön, 
ezzel a korábbi években nem tapasztalt 
mértékben növekedett a belterületi szilárd 
burkolatú utcák száma Lakiteleken. 2016-
ban a Kodály Zoltán, Esze Tamás valamint 
a Liget utca, 2017-ben pedig a Semmelweis 
és Martinovics utca kapott aszfaltborítást. A 
fejlődés 2018-ban sem áll meg. Az önkor-
mányzat munkatársai felmérték a belterületi 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcákat, 
és előleges költségkalkulációt végeztek. 
Öt utca (a Bocskai, Dózsa György, József 
Attila, Muraközy valamint a Móricz Zsig-
mond utcák) esetében az önkormányzat 
már elkészíttette a szükséges terveket is. A 
képviselő-testület rangsorolja a burkolattal 
nem rendelkező utcákat és ütemezést készít. 
Az idei költségvetés tervezésekor is figye-
lembe vették a korábbi célkitűzésüket, hogy 
az anyagi lehetőségekhez képest minél na-
gyobb mértékben növekedjen településünk 
szilárd burkolatú utcáinak száma.
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Lakitelek legrégebbi civilszervezete 
a Lakiteleki Torna Egylet, amely 1927-
ben alakult. A megalakulás Kozma 
Gyula, Tassy Pál, Lévai Tóth József és 
Lévay László nevéhez fűződik. Nekik 
köszönhető az, hogy az elmúlt évben 
már a 90 éves évfordulót ünnepelhet-
tük. Az elmúlt kilenc évtized alatt főleg 
a labdarúgás játszotta a főszerepet az 
egyesület életében, de egykoron műkö-
dött sakk, asztalitenisz, íjász, női röp-
labda, teke, kézilabda, birkózás, mini 
golf és triatlon szakosztály is, amelyek 
mára megszűntek. A labdarúgás azon-
ban megmaradt és az óta is él és külön-
böző korosztályoknak biztosít sporto-
lási lehetőséget.

A Lakiteleki Torna Egyletet hét tagú 
elnökség irányítja, amelyet 2015. janu-
ár 17-én választottak. Az elnöki felada-
tokat Szentirmay Tamás látja el, helyet-
tese Terjéki Ferenc, szakosztályvezető 
Gulyás Imre, technikaivezető Dombi 
Sándor, utánpótlásért felelős elnöksé-
gi tag Gangl János, gazdasági vezető 
Kissné Tubak Irén, pályagondnok és 
szertáros Tóth Sándor.

A felnőtt csapatot Magyar Attila 
irányítja. Az U19-es csapat edzője ifj. 
Tóth Sándor, az U16-é Sáfár Sándor. A 
Bozsik-program keretében több korosz-
tályos csapata is van az egyesületnek. 
Az U13-as fiatalok edzéseit Magyar 
Attila az U11-esekét Tamásy Roland, 
az U9 és U7-es korosztályét pedig Lo-
vas Tamás vezeti. Az idősebb korosz-
tályt az öregfiúk képviselik, akik tavas-
szal és ősszel is rendszeresen edzenek 
és mérkőzéseket is vívnak különböző 
csapatokkal. Vezetőjük Szabó Attila. 

Az egyesület az elmúlt három év-
ben rendszeresen pályázott és nyert is. 
Az első évben a center- és edzőpálya 
automata öntözése valósult meg, a má-
sodik évben kisméretű műfüves labda-
rúgó pálya, valamint műfüves teniszpá-
lya épült. A harmadik évben, 2017-ben 
pedig a sportszékház kapott új tetőt és 
egy kinti főző helyiség is megépült. Ez 
minden tekintetben megfelel egy ilyen 
szintű klub tevékenységének. A napok-
ban lett kész a felnőtt és az ifjúsági csa-
pat öltözőjében a játékosok szekrénye. 
Folyamatosan pályáztunk és pályázunk 
a különböző csapatok felszerelésé-
re, különböző erősítő és a labdarúgást 
szolgáló technikai eszközök beszerzé-
sére, fűnyíróra, mosó- és szárítógépre, 
laptopra, nyomtatóra. A pályázatokon 
elnyert összeg azt is eredményezte, 
hogy a különböző korosztályos csapa-
tok már nem csak cipőt, de melegítőt 
és dzsekit is kaptak, kapnak. Természe-
tesen ebben az évben is nyújtottunk be 
pályázatot, technikai felszerelésekre és 
a labdarúgó pálya piac felőli részének 
új kerítésének megvalósításra. 

Nagyszabású rendezvénnyel készült 
az egyesületünk a kilencven éves jubi-
leumra. Olyan labdarúgókat, edzőket 
hívtunk meg, akik már elmúltak hatvan 
évesek és jelentős szerepet töltöttek be 
az egyesület életében. Olyan régi sport-
társak is találkoztak egymással, akik 

több évtizede nem látták egymást. Az 
egyesületet 1927-ben Kozma Gyula 
alapította. Az ő tiszteletére emléktáb-
lát avattunk, amelyet a székház oldalán 
helyeztünk el. Az egyesület vezetősége, 
a Kozma család kérésére úgy döntött, 
hogy a sportszékház a Kozma Gyula 
nevet fogja viselni. Az évfordulóra je-
lent meg Terjéki Ferenc az egyesület 
alelnökének könyve: Arcok – emlékek 
címmel, mely a klub eddigi életútját 
dolgozza fel. Az ünnepségen résztve-
vő egykori labdarúgók, edzők egy em-
lékérmet és egy klub zászlót is kaptak 
ajándékba. A jubileumra az egyesület 
meghívta a Ferencváros öregfiúk csa-
patát, akik a felnőtt csapattal játszottak 
közönség szórakoztató mérkőzést. 

Negyedik alkalommal rendezzük 
meg május 26-án az Anka Balázs Em-
léktornát, U16-os labdarúgók számára, 
melyen négy csapat vesz részt. A tor-
nára természetesen meghívtuk Anka 
Balázs özvegyét Erzsébet asszonyt és a 
kisebbik fiát, Balázst is. 

A Lakiteleki Torna Egylet elnöksé-
ge mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a több mint száz igazolt játékos 
megfelelő felszerelésekkel, megfelelő 
körülmények között tudjon készülni a 
mérkőzésekre. Úgy gondoljuk, hogy a 
játékosok is mindent megtesznek azért, 
hogy méltóképpen képviseljék az egye-
sületet és településünket. 

Szentirmay Tamás elnök

Civil élet
Településünk legrégebbi civilszervezete
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ARANYÉREM A
„TÓTÁGAS TORNA

TÚRÁN”!
2018. áprilisában került megrendezés-

re Kunszentmártonban a kistérségi óvodák 
sportversenye, melyre kiemelkedő moz-
gásképességgel rendelkező gyerekekből 
álló csapatok jelentkezését várták. Hetedik 
alkalommal neveztünk be erre a versenyre 
a „Törperősök” csapatunkkal, és ebben az 
esztendőben 1. helyen végeztünk. Csapa-
tunk tagjai: Ambrus András, Dóra Tibor, 
Farkas Kitti, Hegedűs Ákos, ifj. Hősi Győ-
ző, Jakobei Viktor, Kakó Villő, Mokos Luca, 
Molnár Zsófia, Szabó Attila, Szuetta Bános, 
Tóth Máté. A felnőtt versenyzők Hősi Győ-
ző és Rácz Zoltán, óvodánk karbantartója 
voltak, a gyerekeket Aszódiné Magyar Beá-
ta óvodapedagógus készítette fel.

TAPSVIHAR A 
NÉZŐTÉREN

Április 13-án, 150 nézőnél is nagyobb 
közönség előtt mutathatták meg tudásukat 
óvodánk apró tehetségígéretei. Az évente 
megrendezésre kerülő óvodai tehetség-
napon társaik elé léphettek azok a gyer-
mekek, akik valamilyen tehetségterületen 
kimagasló adottságokkal rendelkeznek. A 
műsoron szerepeltek a Perdülj! Fordulj! 
gyermektánc, a Csilingelő Csengettyűk ze-
nei, Zöld Manók természetismereti tehet-
ségműhely tagjai és a Törperős tornászok. 
Felléptek ezen kívül: Felföldi Ákos, Szabó 
Attila, Tatár Viktória Lakitelekről, Beri 
Barbara és Bíró Bence Tiszaugról, vala-
mint Szabó Balázs Nyárlőrincről. A prog-
ram szervezője, Erdősné Ladányi Boglárka 
tehetség munkaközösség vezető.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE ÓVODÁBAN
Az óvoda-iskola átmenet segítése, 

megkönnyítése céljából számos progra-
mot, eseményt szervezünk. Fontosnak tart-
juk, hogy a tanítónők, még az iskolakez-
dés előtt megismerjék az iskolába készülő 
gyermekeket. Ennek segítése céljából ápri-
lis végén szakmai tapasztalatcserére került 
sor, ahol vendégeink voltak a tanítónők és 
az iskola igazgatója. Ballagó gyermekek 

szüleinek szülői értekezletet szerveztünk 
az iskola képviselőivel, ahol bemutatkoz-
tak az első osztályt indító tanítónők. Május 
23-án ellátogatunk az iskolába, ahol beül-
hetnek gyerekek az iskolapadba, részt ve-
hetnek egy-egy tanítási órán, ismerkedhet-
nek az iskolai környezettel. A programokat 
Lajmer Ágnes az óvoda-iskola átmenetet 
segítő munkacsoport vezetője szervezi.

MÁJUSI ESEMÉNYEK:
Minden csoportban voltak szülői ér-

tekezletek és anyák napja. 
Máj. 7 Anyák napi műsort adott a Ma-

zsola csoport a Gondozási Központban.
Máj. 9. Anyák napi műsorral kedveske-

dett a Bóbita csoport a nyugdíjas klubban.
Máj. 8-9. A Madarak és fák napja alkal-

mából kirándulást szerveztünk Csongrádra 
a szülői szervezet támogatásával.

Máj. 10-11. Papír és PET palackgyűj-
tés. A gyűjtésből befolyt összeggel az óvo-
dai udvar fejlesztését támogatja a szülői 
szervezet.

Máj. 16. Széktói stadionba látogattunk 
az ovifocisokkal és szüleikkel.

Máj. 18. 17 órakor a Lakiteleki Óvodá-

ért Alapítvány támogatásával TEHETSÉG 
NAP-ot rendeztünk a művelődési házban. 

Máj. 22. Az Okoska tehetségműhelybe 
járó gyermekek interaktív matematika órán 
vesznek részt az 1. osztályba. 

Máj. 22. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az új 
óvoda tornatermében 17 órakor az újonnan 
beíratott gyermekek szülei számára.

Máj. 23. Leendő első osztályos gyere-
kek látogatása az iskolába. 

Máj. 24.  A Szülői Szervezet ülése. 
Máj. 27. „Muzsikál az erdő” program-

ján fellépnek a Csillingelő Csengettyű te-
hetségműhely tagjai.

Máj. 30. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET a 
bölcsődében 17 órakor az újonnan beíratott 
gyermekek szülei számára.

Máj. 31. ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG a régi 
óvodában 16 órakor.

Jún. 1. ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG az új 
óvodában 16 órakor.

JÚNIUSI ELŐZETES:
Jún. 15. és 18. NEVELÉS NÉLKÜLI 

NAP 

Jún. 15. péntek: szakmai tanulmányúton 
vesz részt nevelőtestületünk.

Jún. 18. hétfő: tanévzáró nevelőtestületi 
és munkatársi értekezletet tartunk.

Június 19-től a régi óvodában fogad-
juk a gyermekeket és kettő hét beszok-
tatás után, július 2-án kezdetét veszi az 
OVIVAKÁCIÓ!

INTERAKTÍV KÖNYVTÁRÓRÁK A 
NAGYCSOPORTOSOKNAK

Minden alkalommal, nagyszerű élmé-
nyekkel térünk haza a könyvtárórák után. 
Szabó Istvánné Juditka, a könyvtár veze-
tője óvodás szemmel igyekszik szervezni a 
nekünk szánt programokat, melyet nagyon 
köszönünk.

Madarak voltunk, földre szálltunk…
Kiváló interaktív foglalkozáson vet-

tünk részt, amely a madarak életéről szólt. 
Játékos formában, cselekedtetve ismertük 
meg a költöző, és itthon telelő madarakat, 
a fészekrakási módjaikat, életmódjukat, és 
természetesen a madárvédelemről is hasz-
nos tanácsokkal gazdagodtunk. A könyvtár 
udvarán eljátszottuk, hogyan táplálkoznak 
a fák, és miért fontos rájuk vigyázni. A 
mama és papa gólyák pedig nagy igyeke-
zettel etették kicsinyeiket. 

Romhányi Olga óvodapedagógus

A kutya az ember barátja…
 Vackor és a Napsugár csoportos gye-

rekek egy nagyon ügyes, okos kiképzett 
segítő kutyát figyelhettek meg a könyv-
tárban. A kutyust különböző feladatokkal 
bízta meg a gazdája, melyek elvégzéséért 
jutalom falat is járt. Közben a gyerekek 

megfigyelhették a külső és belső tulaj-
donságait, szokásait.  Lehetőségük volt a 
gyerekeknek is megsimogatni, vezetgetni, 
és feladatokkal megbízni a kutyust, me-
lyet nagyon élvezett mindenki. Reméljük 
a jó szórakozás mellett a gyerekek kedvet 
kaptak arra is, hogy máskor is felkeressék 
a könyvtárt, kölcsönzés vagy könyvnéze-
getés céljából.

Gulyásné Varga Edit
óvodapedagógus                                                                                     

Föld napja a könyvtárban…
Április 25-én a könyvtárba látogattunk 

a Bóbita és a Pillangó csoport nagycsopor-
tosaival a Föld napja alkalmából.  Ott már 
elő voltak készítve a párnák, amire leülhet-
tek a gyerekek. Izgatottan vártuk mi fog 
történni, amikor egy néni jelent meg egy 
gitárral a kezében. Öt dalt adott nekünk elő 
állatokról, fecskékről, cicákról, különböző 
állatokról és évszakokról. Számolgathat-
tuk az állatok lábát, és hogy mennyi cicánk 
van. A gyerekeknek ez nagyon tetszett, 
együtt énekelték a dalokat. Az óvodába ve-
zető úton is ezeket a dallamokat dudorász-
tuk, mert olyan fülbemászóak voltak.

Musa Melinda óvodapedagógus



Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton 
kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakossá-
got, hogy megkezdi a biológiailag le-
bomló hulladék rendszeres díjmentes 
begyűjtését, a cég által folyamatosan a 
gyűjtési alkalmak számához igazodóan 
biztosított biológiailag lebomló zsákban 
és/vagy egy kévényi mennyiségben Laki-
telek területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűj-
tés során az ingatlanoknál kertekben, ud-
varokban, konyhában keletkező minden 
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítá-
sa történik. A biológiailag lebomló hulla-
dékot (fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú 
növényeket, háztartásban, éttermekben, 
kiskereskedelmi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradékot) a díj-
mentesen biztosított biológiailag lebomló 
zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 
50 cm átmérőjű kötegekben (maximum 
0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan előt-
ti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési 
napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és 
az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt 
kint hagyni, oly módon, hogy azt a be-
gyűjtést végző gépjármű meg tudja köze-

líteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Amennyiben a biológiailag lebomló 

hulladékot nem ilyen formában helye-
zik ki, vagy ha kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a biológiailag lebomló 
hulladék járattal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékok:

Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 

fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vá-

gott virág, falevél, lágyszárú növény, vi-
rágágyi növények, kezeletlen kéregdara-
bok, egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma 
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb nö-

vényi származékok, élelmiszer-maradék 
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológia-

ilag lebomló hulladék gyűjtés során állati 
ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok 
aprítás és komposztálás után hasznosí-
tásra kerülnek. Az elkészült komposztot 
a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hul-
ladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, 
Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékos zsák települési szilárd hulla-
dékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül 
a jelen gyűjtés keretében elszállításra, en-
nek tényéről az ingatlantulajdonos írásbe-
li tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy 2019 januárjában két alkalmas 
fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről kü-
lön értesítjük Önöket.
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Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

A csapadékos időjárás miatt a 2017-
es évhez képest kedvezőbben alakult a 
tavaszi erdőtűz szezon, de az elmúlt hetek 
átlagosnál melegebb időjárása miatt már 
májusban elkezdődött a nyári erdőtűz 
szezon. 

A meleg, száraz időjárás miatt első-
sorban a fenyvesek kerültek éghető álla-
potba, ahol az erdőtüzek nagyon gyorsan 
koronatűzzé fejlődhetnek. Sajnos az al-
földi területen a napokban is nagyszám-
ban elforduló külterületi vegetáció és sze-

métégetések jelentős ugrótűz potenciállal 
rendelkeznek, így ezek a tüzek a távolabb 
lévő erdőket is meggyújthatják. Az idő-
járás előrejelzés szerint legfeljebb zápor-
zivatar várható a fokozott tűzveszéllyel 
érintett megyékben, ami csak a tűzkoc-
kázat lokális csökkenését eredményezi, 
viszont magas szélsebességgel járhat.

Két alföldi megyében alakult ki fo-
kozott tűzveszély, ezért Bács-Kiskun és 
Csongrád megyében is érvénybe lépett a 
tűzgyújtási tilalom.

Ennek értelmében tilos a tűzgyújtás 
a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az 
erdők és fásítások határától számított két-
száz méteres körzetben lévő külterületi 
ingatlanokon.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az 
www.erdotuz.hu<http://www.erdotuz.
hu> vagy a www.katasztrofavedelem.
hu<http://www.katasztrofavedelem.hu> 
honlapon elhelyezett térképen lehet tájé-
kozódni.

Dr. Pethő Anada jegyző

Tisztelt Lakosság!

A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlő-
ségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 
hirdetett AUTMENTOR 2017 kódjelű 
pályázaton 800.000 ft összegű pályázati 
támogatást nyert. Pályázatukkal az óvo-
dánkban végzett autizmus-specifikus 
nevelés és oktatás feltételeinek maga-
sabb szinten való ellátását támogatják.  
E pályázat keretében három óvónőnk 
továbbképzésen vett részt a budapesti 
Autizmus Alapítvány szervezésében. Így, 

mára óvodánk valamennyi csoportjában 
az egyik óvónő rendelkezik speciális 
képzettséggel, mely lehetővé teszi, hogy 
elkötelezetten, alapvető tudással fogadja 
az autizmussal élő gyermekeket. Április-
ban közel százan vettek részt a Lakiteleki 
Auti Alapítvány, első Autizmus Világnapi 
rendezvényén, melyre óvodánkban ke-
rült sor. „Érts meg, hogy el tudj fogad-
ni!” Ez volt a címe ennek az interaktív 
előadásnak, melyen szülők, nagyszülők, 
pedagógusok, gyógypedagógusok és az 

autizmussal élő gyerekek vettek részt. A 
résztvevők több szempontból is betekin-
tést nyerhettek az autizmussal élő embe-
rek életébe, kreatív játékok kapcsán köze-
lebb kerülhettek az autizmus spektrumán 
elhelyezkedő gyermekek és felnőttek 
gondolatvilágához. A rendezvényen részt 
vett Kis Anita polgármester és Szentir-
may Tamás alpolgármester is. Jelenleg öt 
autizmussal élő kisgyermeket nevelünk 
óvodánkban.

„ÉRTS MEG, HOGY EL TUDJ FOGADNI!”
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Fejlesztések a Gondozási Központban
Az elmúlt évben felújítási munkálatok 

kezdődtek el a Gondozási Központban. A fel-
újítás első ütemében a tálaló konyha, moso-
gató- és tároló helység, a férfi, női fürdő, az 
adminisztrátori iroda szépült meg. Ezekben 
a helyiségekben megtörténtek a javítások, 
felületkezelések, a festések. Lefestették az 
ajtókat, ablakokat, a csöveket. A sarokrészek 
élvédővel lettek ellátva, de a hibás padlózat 
és fali csempék is ki lettek javítva. A fürdő-
szobákban a csaptelepeket is kicserélték. A 
könnyebb közlekedés elősegítése érdekében 
a küszöbök korrigálva lettek, új fedőrészt 
kaptak. Négy szobában a padlózatra linóle-
um került, a könnyebb tisztántartás és az el-
használódott padlózat miatt. Az épület külső 
részén is több munkálat folyt, kijavították a 
lábazatot, a falakat, melyet át is festettek. A 
teraszlépcső csúszásmentes burkolatot ka-
pott. A gazdasági bejáratnál a térkő süllye-
dést kijavították és új szennyvíz kupak került 
felhelyezésre. A fűtésrendszert átnézték, a 
radiátorok csapjait kicserélték.

Ebben az évben került sor felújítás má-
sodik ütemére. Ennek keretein belül kiépítet-
tek egy fedett kerékpártárolót, kicserélték a 
Béke utca felől lévő bejárati ajtót, fölé tető 
került. A teraszajtó cseréje is megtörtént. 
Legnagyobb örömünkre az összekötő fo-
lyosó lemezkeretes nagyon rossz állapotban 
lévő ajtóit is kicserélték, a folyosó és a lép-
csőfeljáró új burkolatot kapott. Kialakításra 
került egy nagyobb, a dolgozói létszámnak 

megfelelő öltöző és egy modernebb tágasabb 
ápolói szoba, amelynek kifestése is meg-
történt. Ezekbe a helységekbe öltözőszek-
rények, asztalok, székek, gyógyszerszek-
rények kerültek. A világítótestekben lévő 
neonok energiatakarékosabbra és jobb fény-
hatásúra lettek cserélve. A villanybojlerek 
teljes karbantartása hibás alkatrészek cseréje 
is megtörtént. A mosogató helyiségben az 
edényeket kicseréltük, korszerűbb és az el-
várásoknak megfelelőbbre. A lakószobákba 
új függönyöket rendeltünk.

Az elavult eszközöket folyamatosan ki-
cseréljük. Már beszereztünk a tálalókonyhá-
ba hűtőszekrényeket, az intézmény megfelelő 

tisztán tartásához porszívót, de a megfele-
lő ellátás érdekében vérnyomás- és vércu-
kormérőket és egyéb higiéniás eszközöket 
is beszereztünk. A felújítások, beszerzések, 
cserék és korszerűsítések megközelítőleg 7 
millió forintba kerültek, amit az önkormány-
zat önerőből biztosított.

Ebben a hónapban szeretnénk virággal 
díszíteni intézményünket, hogy még csalá-
diasabbá, otthonosabbá tegyük a bentlakóink 
számára. A nyári program terveink között 
szerepel a megszokottak mellett, látogatás a 
megújult könyvtárba, kirándulás Tőserdőbe 
és piaclátogatás. 

Gálné Csomós Mária intézményvezető

Ismét itt a nyár és nyaralunk
A Tősfürdő április 28-án megnyitotta 

kapuit a fürdőzni vágyók előtt. A nyitásra a 
medencék ki lettek festve, tisztasági festést 
végeztek az épületen kívül-belül. Az idei év-
ben is virágokkal tettük szebbé a környezetet 
és készült még egy kinti öltöző azok számára, 
akik a szabadban szeretnek öltözködni. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a jegyárakat nem emeli, az előző évekhez 
hasonlóan a továbbiakban is a lakiteleki la-
kosok és a lakiteleki üdülőtulajdonosok ked-
vezményesen vehetik igénybe a fürdő szol-
gáltatásait.

TŐSFÜRDŐ JEGYÁRAK
Felnőtt    1200 Ft
Kedvezményes felnőtt    900 Ft
Nyugdíjas, diák és 15 óra után felnőtt
     900 Ft
Kedvezményes nyugdíjas, kedvezményes 
diák, és 15 óra után nyugdíjas, 15 óra után 
diák       600 Ft
Családi (2 felnőtt 3 gyermek) 4000 Ft
Kedvezményes családi
   (2 felnőtt 3 gyermek)  3300 Ft
Csoportos jegy (10 fő felett)   800 Ft
10 alkalmas felnőtt bérlet    10000 Ft

10 alkalmas nyugdíjas, diák és valamennyi 
kedvezményes bérlet  8000 Ft
4 éves korig ingyenes

A meleg időnek köszönhetően a május 
elsejei hosszú hétvégén 700 vendég kereste 
a kikapcsolódást fürdőnkben. Az úszómeden-
cét még nem tudták használni, mert az csak a 
pünkösdi hétvégére kerül feltöltésre, ugyanis 
május elején még nincs olyan meleg, hogy 
akkora víztömeg felmelegedjen.

Gyermeknap (május 27.) alkalmából, 
mint minden évben idén is 14 éves korig in-
gyenes lesz a belépés. A légvár is felállításra 
kerül - amit a gyerekek ingyen használhatnak 
az egész szezon ideje alatt - valamint a röp-
labda kedvelőit strandröplabda pálya várja. A 
gyerek játszóteret bővítettük egy kis vonattal, 
valamint tervben van még egy homokozó is.

Szép kártya elfogadását kibővítettük, 
most már a szállás és szabadidő mellett a ven-
déglátás zsebet is el tudjuk fogadni. Miután 
befejeződnek a Laki-Konyha Grill teraszának 
karbantartási munkálatai és megnyitják, étke-
zéskor a Terasz szintén elfogadóhely lesz.

Június 23-tól ismét lesz éjszakai fürdőzés-
re lehetőség, minden alkalommal filmvetítés, 

valamint 2 medencés retro partit tervezünk. 
Az egyik június 30-án lesz, a másik július 28-
án a „fürdők éjszakáján”.
Nyitva tartás: 
április 28 - június 16-ig, 9-17 óráig
június 16 - augusztus 31-ig, 9-19 óráig

A kalandpark várható nyitása pünkösd 
(május 19.), a kedvezőtlen tavaszi időjárás 
miatt csak a gyerek és mászó pályát tudjuk 
megnyitni. A teljes beüzemelés június elejére 
várható.

KALANDPARK JEGYÁRAK
Felnőtt   1800 Ft
Gyermek   1500 Ft
Családi (2 felnőtt 2 gyerek) 5500 Ft
Csoport   1300 Ft

Amíg nem üzemel minden pálya csök-
kentett jegyárral várjuk a mászni vágyókat.

Nyitva tartás 10-18 óráig.

Diákok jelentkezését várjuk nyári diák-
munkára az alábbi elérhetőségeken:

Email: turisztika@lakitelek.hu
Tel: +36-70/337 6656, +36-70/931 7828
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Születtek: Szabó Zalán (anyja neve: 
Varga Viktória), Kiss Kamilla (Gál Adri-
enn), Török Erik (Czinege Orsolya), Té-
nyi Kristóf (Dóra Annamária), Eckschm-
idt Luca (Eckschmidt Barbara), Százdi 
Anna (édesanyja: Egedi Alíz), Kis-Va-
lente Marcell (Valente Alves Juscilene), 
Mócza Stefánia (Erdei Anna), Százdi 
Benedek (Faragó Barbara), Felföldi Ve-
ronika Klára (Szűcs Nóra Ágota), Polyák 
Gergő (Sebestyén Andrea  Zita), Kurucz 
Kata (Göncző Anita), Kurucz Anna 
(Göncző Anita), Hanó Mihály (Szabó 
Zsóka), Bognár Eliot (Szabó Anna), Rácz 
Tamás (Király Nóra), Hajagos Zsombor 
(Tóth Anett), Pesir Zétény (Horváth Ma-
rianna), Illés Kristóf (Szilvási Annamá-
ria), Gangl Emma Júlia (Hilcz Dorina), 
Hojsza Kristóf (Basa Brigitta), Polyák 
József Gergő (Nagy Anikó), Tasi Sza-
bolcs (Novák Mária), Kecskés Janka 
(Lovas Katalin), Tűri Zsófia (Zakar Ág-
nes).

Házasságot kötöttek: Péntek Laura 
és Cseh Gábor, Hilcz Dorina és Gangl 
János Árpád, Szabó Zsuzsanna és Lovas 
László, Lakatos Xénia és Fazekas Péter, 
Sija Marianna Judit és Pankhardt Dezső 
Tamás, Ripp Zsuzsanna és Bodó Richárd, 
Pusztai Ágnes és Blizman Ádám, Mátyus 
Ildikó és Szabó Zoltán, Szabó Helga és 
Madi Tibor.

Elhunytak: Kalics Józsefné Klárik 
Franciska (1935), Szuetta Béláné Tyu-
kász Ottilia (1952), Karóczkai János 
(1962), Bodor László Mátyásné Golovics 
Margit (1931), Simonyi Péter Pál (1951), 
Kovács József Lajosné Árvai Terézia 
(1941), Kispataki Pál (1949), Borsos Ilo-
na (1940), Kelecsényi Erzsébet (1952), 
Szabó Lászlóné Golovics Rozália (1935), 
Torbán Jánosné Varga Mária (1925), Tóth 
Józsefné   Kádár Erzsébet (1926), Hajdu 
Jánosné Lele Irén (1939), Polyák Gábor 
(1961), Prógli Márton Mihály (1964), 
Papp Istvánné Farkas Erzsébet (1946).

ANYAKÖNYVI HÍREK
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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
Balla Gábor 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

A KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY
köszönetét fejezi ki azon támogatóinak, 

akik 2017-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át,
az alapítvány részére felajánlották.

Támogatásukat a továbbiakban is szívesen fogadjuk,  
hogy Önöknek ingyenesen információkat nyújthassunk,

rendezvényeket szervezhessünk!
Adószámunk: 19552804-1-03
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Sok embert vonzott az idei majális
Ebben az évben is megrendezte az ön-

kormányzat a majálist a sportpályán. A ren-
dezvény nagyon sok embert vonzott nem 
csak helyieket, de a szomszéd településen 
élőket is. Nem túlozunk, ha azt állítjuk, 
hogy ezen a napon talán kétezren is kiláto-
gattak a sportpályára.

A programok felvezetéseként a Tűzoltó 
Zenekar zenés ébresztőt tartott. A hagyo-
mányok megtartása is fő szempont volt a 
rendezvény szervezésénél így a szokások-
nak megfelelően 9 órakor megkezdődött 
a Nagy családi váltóverseny a Lakiteleki 
Óvodáért Alapítvány rendezésével. A ver-
senyeket ismét nagy izgalommal követte 
végig a közönség. Az ovi foci is nagy sikert 
aratott, melyen négy csapat vett részt. Tíz 
órától változatos programok indultak az ár-
nyékot adó nagy sátor alatt.  Arcfestés, lufi-
hajtogatás, trambulinozás, majd kézimunka 
foglalkozások színesítették a rendezvényt a 
Nagycsaládosok Egyesülete és a Kézimun-
ka Szakkőr jóvoltából. 

14 órától vette kezdetét a Majális Fo-
cikupa melyre sok csapat jelentkezett, így 
egyszerre két pályán is zajlottak a mérkő-
zések, hogy időben lehessen eredményt hir-
detni. 15 órától népi fajátékokkal is lehetett 
ismerkedni, miközben sokan már készültek 
a nagy Lakitelek-Tiszaalpár öregfiúk rang-
adóra, mely ezúttal is sok nézőt vonzott.

Ezúttal sem maradtak finom falatok nél-
kül a majálisozók. Az önkormányzat uzson-
nára invitálta a vendégeket, napközben 
pedig ingyenes üdítővel kínálták a hivatal 
dolgozói a szomjas jelenlévőket, hiszen 
szerencsére nagyon szép időt fogtunk ki így 
szükség is volt a hűsítő italokra. Egy újdon-
ság is ékesítette a rendezvényt, mert helyi 
termelők is bemutathatták külön standon-
ként az otthon előállított élelmiszereiket. 
A nagy sátorban ingyen lehetett kóstolni, 
különböző száz százalékos üdítőt, borokat, 
sajtokat, mézet és paradicsomlevet.  

A színpadon öt óra után kezdődtek a 
programok. Először a Szivárvány Óvoda 
tánccsoportja mutatkozott be, melyet egy 
színvonalas bábkoncert követett. Új fellé-
pőként bemutatkozott a Gymstick Muscle 
Csontos Lilla személyedző jóvoltából, aki 
heti két alkalommal a művelődési házban is 
tart foglalkozásokat. Fellépett a Silver Step 
tánciskola lakiteleki csoportja is. Az ifjúsá-
gi néptánccsoport is látványos műsorral ké-
szült a majális ünnepségre. Őket követte az 
Aero Fit Dance és a Senior Fit Nagymamák 
közös műsora, ami szintén sokak kedvence 
lett az elmúlt hónapokban. A Zafira Dance 
lakiteleki csoportja sem maradhatott ki a 
színpadi műsorokból. Szabó Berta táncta-
nár készítette fel a gyerekeket a színvonalas 

produkcióra. A Lakiteleki Arabeszk Tánc 
és Mazsorett csoport már akkora népsze-
rűségnek örvend, hogy a nagy létszámnak 
köszönhetően két külön műsorral is készül-
tek, hogy minden csoporttag fel tudjon lép-
ni. Ők három évvel ezelőtt Galgóczy Zsolt 
programszervező ötlete és kezdeményezése 
nyomán jöttek létre és Tóth Zsófia táncta-
nár segítségével fejlődtek fel olyan szintre, 
hogy most már több hazai versenyen első és 
rengeteg dobogós helyezéssel különdíjak-
kal érkeznek haza.

A több száz fős közönséget Tasi Csaba 
melegítette be a sztárvendég, Kacor Feri ér-
kezéséig. 20 órakor utolsó műsorszámként, 
közel 45perces nagyon színvonalas műsor-
ral kápráztatta el a már közel ezerfős közön-
séget, a mulatós zene koronázatlan királya.

A LIKE (Lakiteleki Ifjúsági Klub Egye-
sület) tagjai, pár hónapja alakult, és még 
sok önkéntes résztvevő is aktívan segítették 
a lebonyolítást. 

Galgóczy Zsolt
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Ismét muzsikálni fog az erdő
,Muzsikál az Erdő címmel ismét gyermek-

nap lesz a Holt-Tisza partján május 27-én. 
Programkínáló: 8.30 „Muzsikál az erdő” 

kerékpártúra. Indulás: Kecskemét, Fő tér, 0 
kilométerkő. Jelentkezés: Kecskeméti Kerék-
páros Klub: Molnár Zoltán chase5000@free-
mail.hu (30/820-8243).

10.00-tól helyi termékek, nemzeti park 
védjegyes termékek bemutatója (kerámiák, 
sajt, méz, faeszközök, szalámi). 

Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület bemutatkozása, az általuk készített

termékek kiállítása és vására.
10.00-tól gyermekprogramok:
Bábika Játszóház Természetismereti ját-

szóház (érzékszervi játékok, óriás puzzle)
FIRELIFE erdőtűz-megelőzési kalandpá-

lya.
Nagycsaládosok Egyesületének kézműves 

programja
Szivárvány Játéktár (Kecskemét)
Lovagoltatás, lovas kocsizás
Ringató
CSAK Alkotó Csoport (Lakitelek)
10.00 Erdei séta kicsiknek és nagyoknak. 

Téma: Erdei életközösség, természetvédelmi 
értékeink. Vezeti: Bártol Réka és Bártol István 
természetvédelmi őr. (Indulás az információs 
ponttól.)

10.00-12.00 Erdei rovarcsodák. Vezeti 
Enyedi Róbert zoológus (Indulás az informá-
ciós ponttól.)

10.00, 13.00, 15.00-tól Szakvezetéses ke-
nutúra a Holt-Tiszán. Vezeti Gilly Zsolt bioló-
gus (KNPI). Téma: vízimadarak, növények a 
holt ágon (Indulás a csónakháztól.)

10.30 Kiállítás megnyitó és ünnepélyes 
eredményhirdetés a „Muzsikál az erdő” 2018-
as

Gyermekrajzpályázatának nyertes rajzai-
ból. Ünnepélyes eredményhirdetés.

Kiállítás a 2017-es „Muzsikál az erdő” fo-
tópályázat nyertes képeiből.

11.00 Erdei koncert.
A lakiteleki Szivárvány Óvoda énekes 

csoportja
A Csörömpölők Együttes interaktív zenés 

műsora Művészeti vezető: Nádudvari Róbert
12.00 Falusi vendéglátás. Lacikonyha
13.00 Erdei séta kicsiknek és nagyoknak 

néprajzi meglepetéssel. Téma: Természeti 
kincsek Tőserdőben. Fenntartható gazdálko-
dás természetvédelmi területen. Vezeti Szabó 
Lajos. (Indulás az információs ponttól.)

13.30 Kodály Iskola ütős tanszaka. Művé-
szeti vezető: Palotás Gábor. Közreműködik: 
Matthew Andreini (Amerikai Egyesült Álla-
mok, University of Northern Iowa)

14.00 Batyu Színház: „Az elvarázsol fa-
zék” című előadása

15.00 Családi, erdei divatbemutató a kör-
nyezettudatosság jegyében - Réthy Fashion

15.30 Petruska
16.30 Erdei koncert Tőserdő faóriásai 

alatt az Összetartás emlékplakettnél. Alkotó: 
Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kul-
túra Lovagja.

Köszöntők.
Csík János és barátai a Kecskeméti Szim-

fonikus Zenekarral. Karmester: Gerhát László
18.00 Erdei néptáncbemutató – táncház 

Fellép: Kecskemét Táncegyüttes. Művészeti 
vezető: Lukács László

19.00 Tábortűz, mint záró program
- A helyszínre utazásról mindenki maga 

gondoskodik.
Lakitelek csak úgy, mint az elmúlt évben 

idén is bemutatkozik a helyi termelők és né-
hány fellépő segítségével.

Vár mindenkit szeretettel a Kiskunsági 
Nemzeti Park és Lakitelek Önkormányzata!



Az első oldal folytatása.
Fontos továbbá, hogy a helyi/térségi 

vállalkozók, civil szervezetek és önkor-
mányzatok összefogjanak, és együtt se-
gítsék a jövőképpel rendelkező aktív vi-
déki társadalom kialakulását.

Fontosnak tartjuk azt, hogy az itt élő 
fiatalok ne akarjanak elköltözni szülőfa-
lujukból a nagyobb városokba, miután 
felnőtté válnak, munkát keresnek. Bizto-
sítani kell számukra azokat az értékeket, 
melyek segítségével megszeretik azt a 
környezetet, vidéket, ahol például gyer-
mekkorukat töltötték és felnőtté váltak, és 
eszükbe sem jusson az, hogy el akarják 
hagyni településüket egy más város vagy 
ország által kínált jobb jövő reményében. 
Községünk számos kiaknázatlan lehető-
séget rejt magában, melyek felfedezése, 
kihasználása egy biztos kiindulási pont 
lehet az emberek életében. Azonban nem-
csak a fiatalok számára fontosak ezek a 
dolgok, hanem az idősebb korosztály szá-
mára is. Hiszen a helyi lakosok összefo-
gásával tarthatóak fenn a tevékenységek, 
szolgáltatások, kulturális lehetőségek. A 
fiataloknak az idősebbek adják tovább 
tudásukat.

Az Európai Unió vidékfejlesztési poli-
tikája szerint a vidéki politikák elsődleges 
célja, hogy a vidéki közösségek gazdasá-
gi, szociális és kulturális életképességét 
fenntartsák. Fontos az agrárszektor és a 
vidéki gazdaság közötti kapcsolat a ki-
bocsátás, foglalkoztatás, fogyasztás és a 

földhasználat /hasznosítás figyelembevé-
telével. Egy település/térség szempont-
jából meghatározó szerepe van a helyi 
közösségszervezésnek. Elengedhetetlen a 
helyismerettel rendelkezők és a helyileg 
érintett emberek tevékenysége, a gazda-
sági, ökológiai, társadalmi és kulturális 
funkciók megtartása és fejlesztése a jövő 
generációi érdekében.

A vidékfejlesztésben az uniós forrá-
soknak nagy szerepe van, melyek 2000-
től bírnak komolyabb jelentőséggel e 
téren. A fejlesztési lehetőségekre külön-
böző programokat hoztak létre. 

Nekünk célunk, egy versenyképes, 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontból egyaránt fenntartható helyi 
élelmiszergazdaság létrehozása, amely 
teljesítményének folyamatos növekedé-
se és hozzáadott értékének folyamatos 
növelése révén aktívan hozzájárul a te-
lepülésünk fejlődéséhez, térségünk mun-
kahelyeinek gyarapításához, garantálja 
a helyi biztonságos élelmiszer-ellátását, 
óvja természeti értékeinket, megőrzi a bi-
ológiai sokféleséget, kíméli a környezetet 
és körültekintő módon bánik a természeti 
erőforrásokkal. Ebben a munkában min-
den vállalkozásnak, családi gazdaságnak, 
őstermelőnek, de még az intézményeink-
nek is megvan a maga helye és szerepe.

Legyünk büszkék bőven termő tá-
junkra, gazdag termelési és gasztronómi-
ai hagyományainkra, népi örökségünkre 
és az itt megtermelt élelem minőségére. 
Mezőgazdasági termékeink, élelmiszere-
ink tegyék élhetővé községünket, jelent-
senek egyfajta névjegyet térségünknek, 
hazánknak a nagyvilágban.

A mezőgazdaság, valamint a rá épülő 
és hozzá kapcsolódó gazdasági ágaza-
tok nem csak a múlt, hanem a jövő he-
lyi gazdaságának is alappillérét jelentik. 
Ugyanakkor, jelentős minőségi és men-
nyiségi változásra van lehetőség és szük-
ség a teljes élelmiszergazdaságunkban. 
Képes legyen az reagálni a kihívásokra, 
kezelni tudja a várható természeti és pi-

aci kockázatokat, tovább tudjon lépni 
egy magasabb minőségű szakaszba. A 
váltóztatás igényével célunk az, hogy be-
mutassuk a jövőben követendő irányokat 
és célkitűzéseket, és segítsük a helyi ér-
dekérvényesítéshez szükséges döntések 
meghozatalát, együttműködésen alapuló 
megvalósítását. 

Lakitelek Önkormányzata által elindí-
tott program komplex megoldásokat kínál 
településünk jövőjére, melynek fókuszá-
ban az élelmiszergazdaság áll, amelyben 
minden szereplő meg fogja találni a saját 
helyét és szerepét.

Jövőképünk megalkotása csakis je-
lenlegi helyzetünk – előnyeink és hátrá-
nyaink – őszinte felismerésén, a mozgás-
terünket behatároló folyamatok helyes 
felismerésén alapulhat.

A helyi gazdaságunk hagyományos 
és új, friss, egyedi igényeket kielégítő 
vagy egyéb választékbővítő termékeik-
kel fontos szerepet játszanak a helyi és 
térségi ellátásban, a piaci igényeket a 
termelői együttműködések, integrációk, 
szakosodott mezőgazdasági és élelmi-
szeripari vállalkozások képesek ellátni. 
Önkormányzatunk a helyi gazdasági és 
környezeti szempontból is fenntartható, 
egészséges és minőségi élelmiszert előál-
lító mezőgazdaságban látja a jövőt, amely 
teljesítményének és hozzáadott értékének 
folyamatos növelése révén aktívan hoz-
zájárul településünk fejlődéséhez, a térsé-
günk munkahelyeinek gyarapításához.

Lakitelek a változás útján



A következő években központi kér-
déssé válik a generációs kérdés, megújul, 
meg kell újulnia a gazdálkodói körnek 
és családi gazdaságoknak. Kulcskérdés, 
hány fiatal tudja és akarja családját a me-
zőgazdaságból, élelmiszer termeléséből 
eltartani. Alapvető érdekünk, hogy az 
értékteremtő munkából fakadó biztos és 
kiszámítható jövedelemszerzés – önkor-
mányzatunk közreműködésével és segít-
ségével – már az indulásnál eséllyel él-
vezhesse a hazai és uniós támogatásokat. 
A fiatal gazdálkodók növekvő szerepe 
esélyt teremt a legfrissebb tudás gyakor-
latba ültetésére, a korszerű információs- 
és tudástranszferek működtetésére.

A váltóztatás alapvető feltétele a 
gazdaság versenyképességét támogató 
saját, együttműködésen alapuló, önszer-

vező termelési-piaci-értékesítési felté-
telek megteremtése – és természetesen, 
az ehhez nélkülözhetetlen, a gazdasági 
igényeknek megfelelő képzettséggel ren-
delkező munkaerő szükséglet kielégítése. 
Ennek érdekében, a program különböző 
kooperációs, humánerőforrás-fejlesztési 
módon keresztül segíti elő többek között 
a helyi termelést, az együttműködési ké-
pességek és készségek létrejöttét úgy a 
fiatal generáció, mint a felnőtt lakósság 
körében.

Amennyiben a fejlesztési programunk 
előnyeit teljes mértékben kihasználjuk, 
akkor rendkívüli mértékű fejlődést ta-
pasztalhatunk a helyi gazdaságunkban, 
amely új tapasztalat alapjaiban változtatja 
meg az ágazati folyamatokat, az itt élők 

biztos megélhetési jövőjét.
Ennek a célnak az elérése érdekében 

újul meg a „Helyi Híradó”, és azért, hogy 
segítsen megérteni napjaink kihívásait és 
lehetőségeit, és így jobban kihasználható 
legyen az a potenciál, ami ebben a körü-
löttünk zajló, gyorsan fejlődő és változó 
jelenségben rejlik. Az újság nem csak 
kitér a jövőben várható kihívásokra, ha-
nem kézzelfogható megoldásokat is kínál 
ezekre, és fényt derít a helyi gazdaság jö-
vőjére, bemutatja azok alkotó szereplőit 
és tevékenységüket. 

A közös munka és az abban való rész-
vétel mindenki számára nyitott lehető-
ség!

A változást magunkban kell elkezdeni 
az élményszerű élethez!

LAKITELEK AZ OTTHONOD!
Ma az egész világon a legnagyobb kihí-

vás a lakosság helyben maradásának (tar-
tásának), illetve elvándorlásának, új otthon 
keresésének a kérdése. Ennek a problémá-
nak számos oka és következménye van, de 
két dolog biztosnak látszik: az elnéptelene-
dés az egyik, és túlnépesedés a másik he-
lyen. Ebből következően, sok egyéb fontos 
kérdés mellett a legnagyobb kihívás: a né-
pesség megtartása, illetve a népesség eltar-
tása. A tét: a település fennmaradása, vagy 
megszűnése. Számos megoldási lehetőség 
van arra, hogy ne ez utóbbi következzen 
be. Ehhez szükség van azonban egy kreatív 
településvezetésre és széles körű lakossági 
aktivitásra, a kettő együttműködésére. Ha 
ez jól működik, akkor egy települési, táji 
adottságokra épülő cselekvési jövőképben 
összefoglalhatók, rövid és hosszú távú prog-
ramokban jól meghatározhatók a teendők. 
Mindez „csak” az egyéni és a közösségi aka-
raton múlik!

Miért kell azért tenni, hogy Lakitelek az 
„Otthonod” maradjon, illetve az új generáció-
nak az „Otthona” lehessen?

A különböző saját kezdeményezésű in-
tézkedések, kívülről érkező segítségnyújtási 
és támogatási akciók eddigi viszonylag ala-
csony hatásfoka és elégtelensége, a problémák 
komplexebb kezelésének szükségességén be-
lül az emberi, tudati, közösségi, menedzselési, 
partneri együttműködési tényezők, illetve a 
humánerőforrás-fejlesztés és a megújulási, al-

kalmazkodó-készséget erősítő kompetenciák 
(úgymint hatáskör, illetékesség; hozzáértés; 
alkalmasság, képesség) gyorsított ütemű, fo-
kozatos kialakításának kiemelt jelentőségére 
hívják fel a figyelmet.

A lakosság előtt is jól ismert Lakitelek 
hátrányos helyzetének, gazdasági fejletlensé-
gének, a lakosság kedvezőtlen életszínvona-
lának és szociális helyzetének, demográfiai 
folyamatoknak, a humánerőforrás-potenciál 
hiányosságainak, az iskolázottsági és képzett-
ségi, valamint a foglalkoztathatósággal és 
alkalmazkodóképesség alacsony szintjével 
összefüggő problémáknak az összetevői. E té-
nyezők többsége minden erőfeszítés ellenére 
tendenciáját tekintve is kedvezőtlenül alakul.

A problémák fontos összetevői közé tar-
tozik: az alacsony foglalkoztatási színvonal 
és a munkahelyek csekély száma, a lakosság 
elöregedési tendenciája, a képzett fiataloknak 
eláramlása; a viszonylag fejletlen szolgálta-
tási színvonal és infrastruktúra, a települési 
környezet és épületállomány értékeinek rom-
lása; a lakosság jelentős részének szegényes 
és igénytelen életvitele, pesszimista és negatív 
beállítottságú gondolkodásmódja.

Szintén a problémák közé sorolható a 
közösségi és emberi kapcsolatok lazulása, a 
megfelelő együttműködés és összefogás hi-
ánya, valamint a lakosság jelentős részének 
az elszegényedettsége. Problémát jelentenek 
továbbá, a meglévő esélyegyenlőségi és társa-
dalmi beilleszkedési hiányosságok.

Minden felsorolt és itt fel nem sorolt prob-
léma azonban egyben megoldási lehetőségeket 
igényel és kínál, az emberek vágyaiban, „ál-
maiban” egy szebb és jobb jövőkép összetevő-
jeként jelenik meg. Településünk problémái-
nak jelentős része emellett olyan jellegű, hogy 
fokozatos megoldásukra – ha van elégséges 
helyi, térségi kezdeményezőkészség, dinami-
kus szervező és menedzselési humán erőforrás 
– az Európai Uniós és hazai források pályá-
zati rendszerek keretében fokozott mértékben 
igénybe vehetők.  Ennek érdekében különösen 
a helyi gazdasági szereplők, a hátrányos hely-
zetű személyek, csoportok számára komplex 
fejlesztési programok szervezhetők.

Lakiteleknek vannak olyan erősségei, ér-
tékei, potenciálisan kihasználható lehetőségei, 
amelyekre a jövőben építeni lehet. Ezek kö-
zött a helyi gazdaság fejlesztésének lehető-
ségei, a turisztikai adottságok, a szép tájak, a 
tiszta, egészséges levegő, a természeti értékek, 
a mezőgazdasági, gyümölcstermesztési és 
élelmiszertermelési kultúrát lehet elsősorban 
kiemelni. Emellett a kulturális hagyományo-
kat, az erdészeti és faipari tevékenységeket, 
az ártéri- és vadgazdaság, a bio- növényter-
mesztés, a zöldség- gyümölcstermesztés és 
az élelmiszer- feldolgozás jövőbeni fejlesztési 
lehetőségeit célszerű figyelembe venni.

MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK
• Az életszínvonal és az életminőség ma-

gasabb szintjének elérése.



• A megfelelő foglalkoztatási és jövede-
lemszerzési lehetőségek biztosítása. A legális, 
jól végzett munka becsületének és anyagi, er-
kölcsi megbecsülésének a fokozása.

• A fiatalok helyben maradása és hazavon-
zása.

• A szebb, komfortosabb és vonzóbb lakó-
környezet biztosítása.

• Az infrastrukturális ellátottság és a szol-
gáltatások fejlettebb színvonala.

• A tudás és műveltség megszerzésének, 
valamint az emberi értékek és a tehetség ki-
bontakoztatásának, illetve az önmegvalósítás-
nak a lehetősége és magasabb szintje.

• A társadalmi szolidaritás és az esély-
egyenlőség erősítése. Az idős emberekről, a 
betegekről és az arra rászoruló gyermekekről 
való fokozottabb gondoskodás.

• Az emberi és közösségi kapcsolatok mi-
nőségének, ösztönző hatásának lényeges meg-
javulása. 

• Fejlettebb partnerségi és együttműködési 
kultúra kialakulása.

LAKITELEK JÖVŐKÉPE

Tíz év múlva jól érzékelhetően kedvezőbbé 
válnak az életkörülmények, lényegesen javul 
a település népessége, lakóinak képzettsége, 
fiatalokat megtartó képessége. Megfelelő fog-
lalkoztatási lehetőségek, fejlődőképes gazda-
ság, rendezettebb és vonzóbb lakókörnyezet, 
fejlettebb ellátási és szolgáltatási színvonal, és 
az emberi képességek kibontakoztatására ösz-
tönző, partneri együttműködésre és összefo-
gásra épülő, érzelmileg is motivált emberi és 
közösségi kapcsolatok alakulhatnak ki.

A jövőkép elérésének a kulcsa igen nagy-
mértékben az emberi tényezőkben, s azon belül 
az értékrend, a gondolkodásmód és a vezetési, 

szervezési, közösségfejlesztési, együttműkö-
dési, magatartásbeli, életviteli, viszonyulási 
kultúra fejlesztésében van.

Mindezek megváltoztatása nem egyszerű 
és általában eléggé hosszadalmas folyamat. A 
változtatás és a fejlesztés szükségességét azon-
ban elsősorban a térség, a település, a gazdál-
kodó szervezetek és az intézmények vezető-
inek, a vállalkozóknak, az alkalmazottaknak, 
a munkanélkülieknek, a lakosság egészének 
minél előbb fel kell ismernie, el kell fogadnia. 
Ehhez folyamatosan, kitartóan, határozottan 
törekednie is kell a múlt hagyományaira épülő 
szokások, beidegződések, viszonyulások egy 
részének a jövőképhez alkalmazkodó megvál-
toztatására.

Ezek nélkül az értékrend és kultúra-változ-
tatások, az új helyzet által igényelt innovatív 
reagálási, gondolkodási és magatartásformák 
fokozatos, de nagyon céltudatos kialakítása és 
széles körű elterjesztése nélkül a kívánatos jö-
vőkép reálisan nézve nem valósulhat meg, és 
az eddigi leszakadási tendenciák a hátrányos 
helyzetű kistérségünkben – és így településün-
kön is – valószínűleg folytatódni fognak.

A jövőkép sikeres elérése érdekében az 
új, kívánatos értékrend és kultúra sokkal szé-
lesebb körű elterjesztésére, tudatosítására, el-
fogadtatására és vezérlő, összetartó erejének 
dinamikus fokozására van szükség.

Állami szintű közvetlen beavatkozásokra 
és településfelzárkóztatási célú nagyberuházá-
sokra nincsen esély. A pályázati rendszerekben 
elérhető támogatások feltételrendszere pedig a 
fejlett és fejletlen térségek között nem mutat 
jelentős eltéréseket, sőt a jobb humánerőforrás 
feltételekkel, pályázati tapasztalatokkal és na-
gyobb saját önerővel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek, önkormányzatok és civil szerve-

zetek a gyakorlatban újabb előnyökhöz jutnak. 
Jobban ki tudják használni a kínálkozó lehető-
ségeket, és ezáltal még jobban fokozódnak a 
területi, települési fejlettségi különbségek.

E felismerések alapján nem marad más 
reális esély Lakitelek számára, mint a sike-
rességet eredményező vezetői kompetenciák 
erősítése, a helyi gazdaságfejlesztés és a hu-
mánerőforrás aktivizálása, új helyzethez és ki-
hívásokhoz való alkalmazkodó képességének 
eredményes javítása, és lehetőség szerinti fo-
kozatos, de minél gyorsabb ütemű fejlesztése. 
Az ezekhez kapcsolódó erőforrásokat esetünk-
ben elsősorban az Európai Uniós EFOP (Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) 
és a VP (Vidékfejlesztési Program) forrásrész 
pályázatokkal könnyebb elérni, mint az új 
munkahelyek közvetlen létrehozását biztosító 
támogatásokkal. 

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ
Lakitelek Önkormányzata jelen település-

fejlesztési programja hat elemre épül. Ebből 
3-3 az EFOP, illetve a VP által igényelt tá-
mogatásból. Azt a cél tűztük ki, hogy a helyi 
élelmiszergazdaság (mint a turizmussal együtt 
fő kitörési pont) fejlesztéséhez a gazdasági 
szereplők (térségi is) együttműködését (Rövid 
Ellátási Lánc), és az itt előállított termékek pi-
aci értékesítését (közétkeztetés, hagyományos 
piac, saját boltok: hal, baromfi, tejtermékek, 
vegyes- és mozgóbolt, mozgóbüfé; rendez-
vények) –, valamint a turizmust, mint fő fo-
gyasztói területet kell megszervezni. Az EFOP 
támogatásával tervezzük (két megnyert pályá-
zatunk már van is, közel 75 millió, illetve 68 
millió forint összegű) a fiatalokat felkészíteni 
arra, hogy a helyi gazdaság építésében minél 
többen vállaljanak majd szerepet, illetve az 
idősebb korosztályt segíteni abban, hogy részt 
tudjon venni a település gazdaságának fejlesz-
tésében.

A Helyi Híradó című újság új megjele-
nésében kap helyet az „LAKI INFÓPONT 
Magazin”. Ezeken az oldalakon szeretnénk 
tájékoztatni a lakosságot arról, hogy célkitű-
zéseink megvalósításával hol tartunk, milyen 
események, feladatok vannak, várnak ránk 
– és szeretnék felkérni Tisztelt Olvasóinkat 
arra, hogy ezek megvalósításában ötleteikkel, 
javaslataikkal, de leginkább aktív részvételük-
kel vegyenek részt.

Így, közösen összefogva képesek leszünk 
a Jövőképben megfogalmazott célkitűzéseink 
megvalósítására, a településünk, Lakitelek jö-
vőjét formáló, építő sikeres cselekvésre.



Tisztelt Szülők! Kedves Fiatalok!
Lakitelek Önkormányzata a település-

fejlesztési programja keretében – amely hat 
alprogramot is magában foglal – két pályá-
zaton már sikeresen szerepelt. 

A fejlesztés célja az, hogy Lakitelek né-
pességének megtartását a település adatott-
ságainak megfelelő és annak hagyományain 
alapuló, elsősorban agrár- és élelmiszergaz-
dasági projekteket szervezzen és működ-
tessen. Ennek alapvető feltétele a gazdaság 
versenyképességét támogató saját, együtt-
működésen alapuló, önszervező termelési-
piaci-értékesítési feltételek megteremtése 
– és természetesen, az ehhez nélkülözhetet-
len, a gazdasági igényeknek megfelelő kép-
zettséggel rendelkező munkaerő szükséglet 
kielégítése.

Az ennek érdekében benyújtott hat pá-
lyázat (3 humánerőforrás és 3 gazdaságfej-
lesztési, összesen 435 millió Forint értékben) 
közül kettő pályázatunk már kapott Európai 
Uniós támogatást (mintegy 143 millió Forint 
összegben), amelyek elsősorban a fiatalokat 
(ezen belül is az általános iskolásokat, de az 
óvodás korúakat is), úgynevezett „iskolán 
kívüli” önszerveződő programokkal segíti a 
szakma- illetve pályaválasztásban, a felnőtt 
életre való felkészülésben.

A két nyert pályázat keretében az alábbi 

tevékenységeket terveztük, amelyek közül 
– kinek-kinek a saját érdeklődésének meg-
felelően – ajánlunk szíves figyelmébe eze-
ket úgy, mint gazdasági felkészülési, illetve 
kulturális, szabadidős programokat (térítés-
mentesen):

1. ISKOLAKERT A MINTAGADZASÁG-
BAN, ezen belül is
a) kertészet, elsősorban a fóliaházas ter-

melés népszerűsítése, megtanulása
b) alternatív baromfitartás (nyitott ba-

romfiudvar)
SZEPTEMBERBEN INDUL (A szerve-

zése május elején kezdődik!)

2. ÖSZTÖNDÍJ TANULÓKNAK, DIÁ-
KOKNAK 
a) általános iskola 7-8. osztályosoknak
b) középiskola 11-12. osztályosoknak
c) főiskolai, egyetemi 1-2. évfolyamos 

hallgatók részére.
SZEPTEMBERBEN INDUL (Kép-
viselő-testület döntését követően, 
egyéni pályázás alapján!)

3. ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANULÁS
a) nyelvvizsgára felkészítés (általános 

iskolásoknak)
OKTÓBERBEN INDUL

4. OLVASÓTÁBOR (Tőserdőben)

a) felső tagozatos tanulók részvételével
AUGUSZTUS HÓNAPBAN (szer-
vezés májusban indul)

5. TANÖSVÉNY – TERMÉSZETISMERE-
TI TÁBOR (Tőserdőben)
a) felső tagozatos tanulók részvételé-

vel
AUGUSZTUS HÓNAPBAN (szer-
vezés májusban indul)

6. IFJÚ FARMEREK KLUBJA
a) az Iskolakert-Mintagazdaság prog-

ramban résztvevő tanulók részére
SZEPTEMBERBEN INDUL! 

KERESSE ÉS FIGYELJE
A

LAKI INFÓPONT
HIRDETÉSEIT

ÉS A
MÁJUSTÓL HAVONTA MEGJELENŐ

MEGÚJULT

HELYI HÍRADÓT

PARTNEREK:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÓVODA
ISKOLA (felkérés alatt)
SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGEK (felké-
rés alatt)
DIÁKÖNYKORMÁNYZAT (felkérés 
alatt)
VÁLLALKOZÓK
ŐSTERMELŐK
CÉGEK
PEDAGÓGUSOK (felkérés alatt)
GYAKORLATI OKTATÓK (felkérés alatt)

Településünk fejlődése, a fiatalok, gyerme-
keink helyben tartása érdekében 

köszönjük szíves érdeklődésüket és együtt-
működésüket!

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA








