
HÍRek LAjosmizse Portáján 11. szám, 2008. szeptember–október

ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL
➤ Gazdahírek ➤ Megújulóban a helyi tûzoltóság ➤

Lajosmizseiek találkozója ➤ Nyílt napok az Idõsek
klubjában ➤ Képviselõ-testületi beszámolók ➤ Dover-
ben és a Sláger Rádióban jártak ➤ Szükség van az ösz-
szetartozásra, a közös célokra ➤ A kollégium is átala-
kulóban ➤ Felsõlajos büszke 50 éves iskolájára ➤

Álomból valóság: elindult a felnõttlabdarúgás ➤ Köny-
ves vasárnap idén is ➤ Már válthatók a Vidám Színházi
Esték bérletei

A szeptember
A TANÉVKEZDÉSÉ

2008/2009-es tan-
év nevelõtestülete
az idén is mindent

megtesz, hogy a
kisgyermekek jól
érezzék magukat

az óvodánkban,
és korosztályuk-
nak megfelelõen

színvonalas neve-
lést kaphassanak

A nyár A GYEREKEKÉ

Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biz-
tos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian!

Az október
AZ IDÕSEKÉ

Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az
idõsek világnapját, azóta minden év október
1-jén megemlékezünk a Föld mintegy hat-
százmillió lakosáról.

Az alkotás pillanatai a Füzes-tó partján
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Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel./fax: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 8.00–11.30, 13.00–15.30
szerda: 8.00–11.30, 13.00–15.30
csütörtök: 8.00–11.30, 13.00–15.30

2008. október
13-án, hétfõn,
10–14 óra kö-
zött települé-
sünkön orszá-
gos szemétgyûj-
tési akció kerül
megrendezésre
a Magyar Közút
Kht. szervezé-

sében. Aki számára fontos útjaink, lakókör-
nyezetünk tisztasága, várjuk részvételét és
jelentkezését 2008. október 10-ig 12 óráig a
polgármesteri hivatal településfejlesztési
irodájában. A jelentkezõk számára térítés
nélkül biztosítanak védõkesztyût, láthatósá-
gi mellényt, illetve a szükséges szemétgyûjtõ
zsákokat. Az összegyûjtött közút menti hul-
ladék elszállításáról a Magyar Közút Kht.
Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatósága
gondoskodik. 

2008. október 16–18-án délelõtt 8.30 órától
17 óráig és október 19-én 8.30 órától 12 órá-
ig a tûzoltóság udvarán elektronikai hulla-
dékaikat (tv, számítógép, monitor, kazettás
magnó, hi-fi, fénycsövek, akkumulátor, szá-
razelem, zsebtelep, mosógép, hûtõszekrény,
fagyasztó, porszívó, telefon) térítésmente-
sen adhatják le. Az elektronikai hulladékok
elszállításáról a Saubermacher Kft. gondos-
kodik. 

Szárazelemgyûjtésre településünk intéz-
ményeiben (mûvelõdési ház és könyvtár,
egészségház, általános iskolák, óvoda, álta-
lános iskolai kollégium, polgármesteri hiva-
tal) kihelyezett elemgyûjtõknél is van lehe-
tõség. 

2008. november 8-án (szombaton) kerül
sor a LOMTALANÍTÁSRA. A háztartások-
ban keletkezõ, a gyûjtõedényzet méretét
meghaladó elhasznált berendezések, felsze-
relési tárgyak, bútorok és egyéb háztartási
jellegû szemét bekötött nyakú zsákban he-
lyezhetõ ki reggel 7 óráig az út szélére, úgy,
hogy a forgalmat ne akadályozza. A hulla-
dék elszállítását a Saubermacher Kft. végzi.
Kérek mindenkit, hogy veszélyes hulladé-
kot, elektronikai hulladékot és építési tör-
meléket ne helyezzenek ki. 

Lajosmizse Város Pol-
gármesteri Hivatala ké-
ri a tisztelt Lakosokat,
hogy az ingatlanokon
keletkezõ zöldhulladé-
kot – amennyiben lehe-
tõség van rá – elsõsor-
ban komposztálják. 

Azon ingatlanokon, ahol nem oldható
meg a komposztálás, az ingatlantulajdono-

Tájékoztatom a tisztelt Lakosokat, hogy
sok a szilárdhulladék-kezelési közszolgálta-
tás keretében, a közszolgáltatótól megvásá-
rolható cégemblémás zsákban kihelyezve
elszállítathatja a zöldhulladékot.

2008. november elsõ hetétõl kezdve hét-
köznaponként 8–14 óráig lehetõsége nyílik
a lakosságnak arra, hogy térítésmentesen
elhelyezhetik a zsákokban összegyûjtött fa-
levelet, avart, nyesedéket, aprított faágakat
a volt városháza mögötti bekerített udvar-
ban. 

A Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs. úton lakóknak
a platánfákról lehulló levelek összegyûjtésé-
hez az önkormányzat zsákokat biztosít, me-
lyeket a polgármesteri hivatal recepciójánál
ügyfélfogadási idõben átvehetnek. A Dózsa
Gy. és Bajcsy-Zs. útra kihelyezett zsákok el-
szállítása folyamatos. 

Ezúton kérem a tisztelt Lakosokat, hogy a
zöldhulladék ártalmatlanítását ne égetéssel
oldják meg, mert szabálysértésnek minõsül
és az égetõkkel szemben eljárás kezdemé-
nyezhetõ.

Gyom- és parlagfû-mentesítés

2008. július 7–11.
között , valamint
2008. augusztus
11–15. között par-
lagfû-gyûjtési hetet

szervezett a hivatal. Elsõ alkalom-
mal 487 köteg (12 175 tõ), második
alkalommal 1490 köteg (37 250 tõ)
parlagfû került kiirtásra. Bízunk
benne, hogy az allergiában szenve-
dõk érdekében tettünk valami elõre-
lépést. Köszönjük a gyûjtésben részt-
vevõk munkáját.

A hivatalnál közcélú foglalkozta-
tás keretében is folyt a gyom- és par-
lagfû-mentesítés, közel 670 000 m2

területen lett elvégezve a gyommen-
tesítés, melyre az önkormányzat
2 500 000 forintot költött. A környe-
zetvédelmi hatóság hatósági tanú je-
lenlétében folyamatos, átfogó ellen-
õrzést végzett a belterületi ingatla-
nok elõtti közterület tisztántartási
kötelezettség betartását vizsgálva,
továbbá a gyommentesítés elmulasz-
tása miatt közigazgatási hatósági el-
járást kezdeményezett.  

A jogszabályok értelmében a
gyom- és parlagfû-mentesítés elmu-
lasztása növényvédelmi bírságot von
maga után, melynek összege 15 000
Ft–5 000 000 Ft-ig terjed.

FELHÍVÁS
Lajosmizse VÁROSSÁ avatásának 

15. évfordulójára nagyszabású találkozó megszervezését tervezzük
2008. november l5-én.

A találkozó résztvevõi azok a polgárok, akik Lajosmizsérõl elszármazva tu-
dásukkal, munkájukkal, pályafutásukkal kiemelkedõt alkottak. Az itt születet-
teken kívül azokra is gondolunk, akik itt kezdték pályafutásukat, vagy életük
egy szakaszában e város társadalmi, gazdasági, kulturális, sport s egyéb terüle-
tén fontos szerepük volt. 

Az eddig összegyûjtött névsort szeretném bõvíteni, a megjelölt szempontok
alapján várjuk javaslataikat, ötleteiket, hogy kiket lehetne meghívni erre az al-
kalomra.

A témához kapcsolódó információkat Guti Istvánné, Lajosmizse Város Mû-
velõdési Háza és Könyvtára igazgatója várja.

Telefon: 76/555-053. E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
A városházán pedig a titkárságot lehet keresni ez ügyben.
Telefon: 76/457-575. E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Lajosmizse Város Önkormányzata, s a találkozót szervezõk nevében:
Basky András polgármester

Lajosmizse Város Polgár-
mesteri Hivatala elküldi
Önöknek a Lajosmizsére
érkezõ, illetve Lajosmizsé-
rõl induló autóbuszok me-
netrendjét.
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Gazdálkodási napló

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás-
ban részesülõ gazdálkodóknak a 2007/2008.
gazdálkodási évtõl kezdõdõen a gazdálkodási
napló egy aláírt másolatát – a hozzá kapcsoló-
dó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok)
másolatai nélkül – minden év augusztus 31. és
október 31. között kell elküldeni a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Központ címé-
re (1118 Budapest, Budaörsi u. 141–145.).

A gazdálkodási naplót a kötelezõ nyilván-
tartásokra vonatkozó elõírások szerint a kap-
csolódó dokumentumokkal együtt legalább
5 évig meg kell õrizni.

Õstermelõk adatváltozás-bejelentési 
kötelezettsége

Az áfatörvény változása miatt a terméket
értékesítõ õstermelõknek adószámot kellett
kiváltaniuk az év elején. Az érintettek közül
soknak kerülte el a figyelmét, hogy az adó-
szám az MVH ügyfél regisztrációs rendszeré-
ben kötelezõen nyilvántartott adat, és ezért
annak változását – kiváltását – 15 napon belül
be kell jelenteni.

A bejelentést a G002 jelû nyomtatványon
kell megtenni. A nyomtatvány beszerezhetõ
ügyfélfogadási idõben ügyfélfogadási he-
lyeimen, vagy letölthetõ az internetrõl
(www.mvh.gov.hu).

A bejelentés elmulasztása gondot okozhat
az EMVA-ból (Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap) finanszírozott támoga-
tások kifizetési kérelmének feldolgozása so-
rán. A támogatás mértékének kiszámítása
ugyanis eltérõ a kérelmezõ áfa alanyiságától
függõen.

Képzés

A többször módosított 150/2004. (X. 12.)
FVM-rendelet szerint „A támogatásra jogo-
sult a kötelezettségvállalási idõszak alatt leg-
alább két alkalommal, képzési idõszakonként
egy-egy alkalommal köteles a minisztérium
által szervezett agrár-környezetgazdálkodási
képzésen részt venni”. Az érintett gazdálko-
dók kötelezõ képzése 2009. elejére várható. A
képzésen való megjelenés minden jogosult ér-
deke, mert a második kötelezõ képzés elmu-
lasztása az utolsó gazdálkodási évre jutó tá-
mogatási összeg 50%-ának megvonását vonja
maga után. 

Talajvizsgálati kötelezettség

A 4/2004. (I. 13.) FVM-rendeletben foglalt
Helyes gazdálkodási gyakorlat elõírása alap-
ján az agrár-környezetgazdálkodási támoga-
tás igénybevétele esetén a gazdaság egészére
vonatkozóan 5 évente szûkített talajvizsgála-
tot kell végeztetni. 

A 150/2004. (X. 12.) FVM-rendelet szerint
az agrár-környezetgazdálkodási célprogram-
ba bevitt területeknél a célprogramoknál elõ-
írt bõvített vagy teljes körû talajvizsgálatot
kell elvégezni a program elsõ és utolsó gaz-
dálkodási évében, és a talajvizsgálati eredmé-
nyek alapján tápanyag-gazdálkodási tervet
kell készíteni és végrehajtani.

A támogatási idõszak utolsó évében a ta-
lajvizsgálathoz szükséges talajminták akkredi-
tált talajlaboratóriumba való leadása 2008.
szeptember 1. és 2009. május 31. között lehet-
séges. Azon talajminták esetében, melyek le-
adása a megadott határidõn belül történt
meg, de a talajvizsgálati eredmény 2009. má-
jus 31-ig nem készült el, a talajminták határ-
idõre történõ leadásáról az akkreditált labo-
ratórium igazolást / átvételi elismervényt ad ki
a gazdálkodónak. Ebben az esetben táp-
anyag-gazdálkodási tervet az elsõ gazdálko-
dási évben végzett talajvizsgálati eredmények
alapján kell készíteni. Tápanyag-gazdálkodási
terv készítése talajvizsgálati eredmény nélkül
is kötelezõ. 

A talajvizsgálatra vonatkozó fontosabb
szabályok a következõk. 

Az átlagmintát talajtanilag egységes terü-
letrõl, azonos szintbõl és egységes módszerrel
kell venni. Egy átlagminta maximálisan 5 ha
területet jellemezhet. A mintázandó terület-
rõl a részmintákat átló mentén vagy cik-cak
vonalban 20 ponton vesszük, majd összeke-
verjük, és ebbõl az összekevert mintából kell
1–1,5 kg tömegû átlagmintát akkreditált labo-
ratóriumba küldeni elemzésre. Szántóföldi
kultúráknál a mûvelt rétegbõl (0–30 cm), álló
kultúráknál 0–30, 30–60 cm szintekbõl ve-
szünk mintát. 

Tilos mintát venni 
– szántóföldi kultúra esetén a tábla szélén

20 m-es sávban
– forgókban
– szalmakazlak helyén
– mûtrágya, talajjavító anyag, szervestrá-

gya depók helyén
– állatok delelõ helyén.
A mintavétel optimális idõpontja a termés

betakarítása utáni, még a trágyázás elõtti idõ-
szak, mikor a talaj mûvelhetõ állapotban van. 

Mintavételre alkalmas idõszakok: 
– õsszel alaptrágyázott területekrõl a kö-

vetkezõ évben, de a trágyázástól számított
100 nap elteltével

– tavasszal mûtrágyázott területekrõl a be-
takarítás után, de az utolsó trágyázástól szá-
mított legalább 100 nap elteltével

– szervestágyázás esetén legalább 6 hónap
elteltével. 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP-
tanácsadó. Tel: 30/298-2322. E-mail:
agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ

GAZDAHÍREK
Agrár-környezetgazdálkodási célprogramban részt vevõ 

gazdálkodók figyelmébe!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

APRÓ FERENC
Ideje: munkanapokon hétfõn és csütörtökön
8–12 óráig. Helye: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 68.

BÍRÓ TIBORNÉ
Ideje: minden hónap 20-a utáni hétfõje 13–15 óráig.
Helye: Lajosmizse, Ceglédi út 1. (az IGSZ irodájá-
ban)

NAGY ERZSÉBET (A 4. sz. választókörzet települé-
si képviselõje)
Ideje: 2008. október 3., 9–11 óráig. Helye: Csordás-
bolt, Lm., Alsóbene 640.
Ideje: 2008. október 10., 16–18 óráig. Helye: városhá-
za, díszterem. Lm., Városház tér 1.

DR. ADONYI LAJOS 
Ideje: minden hónap utolsó keddje 16–18 óráig. He-
lye: 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zs. u. 52. Telefonelérhe-
tõség: 06-30/9386-525

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK
2008. 06. 13-án a Lajosmizsei Tûz-
védelmi és Mûszaki Mentési Köz-
testület közgyûlésén vezetõségvál-
tás történt. Azóta az alábbi esemé-
nyek történtek:

● Üzembe helyezésre került a már 1,5 éve
pályázaton nyert STEYR típusú gépjármûfecs-
kendõ.

● A megyei katasztrófavédelem két alkalom-
mal tartott ellenõrzést, amely során megelége-
déssel nyugtázták a változásokat, kirívó hibákat
nem találtak. A még meglévõ hiányosságok pót-
lása folyamatos.

● 2008. augusztus 16–17-én a repülõnapon,
12 fõvel és egy gépjármûfecskendõvel helyszín-
biztosításon vettünk részt felkérésre.

● Elkezdtük a laktanya udvarán és az épüle-
tekben az évek során felhalmozódott szemét el-
távolítását.

FONTOSABB ESEMÉNYEK:
● 2008. 06. 30. Lajosmizse ipartelepi elkerü-

lõ szakaszán két személygépkocsi ütközött. Egy
személy súlyosan sérült, aki beszorult, a tûzol-
tók emelték ki a roncsok közül. Rajta kívül hár-
man könnyebben sérültek.

● 2008. 07. 15. Lajosmizse, Orgona u. 28.
szám alatti 3 szobás családi ház teljes terjedel-
mében, a berendezéssel együtt leégett.

● 2008. 08. 20. Lajosmizse 50-es út 73-as
km-nél egy személygépkocsi árokba sodródott, a
sofõr kirepült a gépjármûbõl és életét vesztette.

ÖSSZEGZÉS:
Avar, szemét, erdõ, tarló, egyéb tûz: 18
Lakástûz: 2
Téves jelzés, vaklárma: 6
Segítségnyújtás: 2
Fakidõlés: 8
Darázsfészek: 2
Állatmentés: 1

ELÉRHETÕSÉGEK:
Szarvas Attila parancsnok: 70/9483-724
Koller Dániel elnök: 70/9483-955
Godó László parancsnokhelyettes: 70/9483-728

Koller Dániel
elnök
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A 2008/2009-es
nevelési év az óvodában

A közoktatásban szeptember elsejétõl új
szorgalmi év kezdõdött. Miután az óvoda
a közoktatás elsõ láncszeme, így ez a dá-
tum az óvoda számára is fontos. Az év-
kezdés alkalom arra, hogy átgondoljuk
eddigi szakmai munkánk eredményeit,
megfogalmazzuk céljainkat.

A nyári karbantartási munkákat: cso-
portszoba-festés, egészségügyi meszelés,
pincefelújítás, kapuk biztonsági zárral
történõ ellátását elvégeztük.

Az elõttünk álló év feladata lesz a
Szent Lajos u. felújítási munkálatainak
elkezdése, valamint mind a négy óvodá-
ban a korszerûtlen udvari játékok folya-
matos cseréje.

A nevelési év kiemelt feladata lesz
a helyi nevelési program kiegészítése a
Kompetenciaalapú óvodai program
anyagával. A kompetenciaalapú nevelés
cél-, feladatrendszere a komplexitás, a
sokoldalú tevékenykedtetés, a játékos ta-
nulás és ismeretszerzés. A komplex fej-
lesztési tervek az õsmagyar és a magyar
kultúra jelképrendszerében megtalálha-
tóak.

2008. szeptember hónapban Lajos-
mizsén 325, Felsõlajoson 52 kisgyermek
kezdte meg a nevelési évet. 2008. decem-
ber 31-ig 11 beíratott gyermek érkezése
várható még óvodáinkba, õk a fenti idõ-
pontig töltik be harmadik életévüket.

Az óvodások szeptember elejétõl fo-
kozatosan érkeztek óvodáinkba, így az
óvónõknek lehetõségük van a gyermekek
alapos megismerésére. A gyermekek be-
fogadása fokozatos, elõször 2-3 órát ma-
rad a gyermek a szülõvel az óvodában,
majd késõbb az idõ növekszik, s végül
szívesen marad az intézményben egész
napon át. Az óvodába érkezést családlá-
togatás elõzi meg, ahol a kisgyermek
megismerkedik az óvó nénikkel. 

2008–2009-es nevelési évünkben dél-
elõtt és délután is tartalmas foglalkozá-
sokkal várjuk a gyermekeket. Az egyre
bõvülõ kínálattal azt szeretnénk elérni,
hogy mindenki megtalálja az érdeklõdé-
sének leginkább megfelelõ programot.

Az óvodán belüli és kívüli eseménytá-
runk gazdag. A gyermekcsoportok óvo-
dában szervezett ünnepei: Mikulás érke-
zése; karácsonyi ünnepség (karácsony-
várás); farsangi mulatság; anyák napja;
gyermeknap. Tavasszal nyílt napokat tar-
tunk a szülõknek és a tanítóknak. Min-
den hónapban a középsõ és nagycsopor-
tos gyermekek könyvtári foglalkozáson
vesznek részt

Az óvoda dolgozói szívügyüknek ér-
zik, hogy az óvodás korosztály minden
tagja megtalálja a neki megfelelõ játékot,
elfoglaltságot szívet melengetõ környe-
zetben.

Kocsis Györgyné óvodavezetõ

Az óvónõk munkaközösségei
2008/2009-ben

Óvodánkban az idei évben is folytatják az óvónõkbõl szerve-
zõdött munkaközösségek a munkájukat.

Az Ügyes-kezek munkaközösség Virágné Erika vezetésé-
vel a gyermekek kézügyességének, kreativitásának, tehetsé-
gének kibontakoztatására törekszik. Részt kívánnak venni a
gyermekek részére meghirdetett rajzpályázatokon.

Az idei évben is megrendezésre kerülnek a mûvelõdési
házban az évszakonkénti kiállítások a gyermekek munkái-
ból. Részt vesz a munkaközösség az óvoda folyosóinak eszté-
tikussá tételében is, illetve az intézmény által szervezett ese-
mények helyszíneinek dekorálásában.

Az Anyanyelvi munkaközösség Helgertné Anikó irányítá-
sával nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek szó-
kincsét minél sokrétûbben fejlesszék. Ennek érdekében kü-
lönbözõ gyûjteményeket állítanak össze, amivel segítik az
óvodapedagógusok napi anyanyelvi nevelését. Könyvtárláto-
gatásokat szerveznek a gyermekek számára, hogy megismer-
kedjenek a könyvek csodálatos világával, fõleg a reneszánsz-
kort bemutató kötetekkel.

A munkaközösség összeállított egy gyûjteményt a város
15. évfordulója tiszteletére, amely segítségével a gyermekek
megismerhetik a város történelmét és fontosabb épületeit.

A Minõségfejlesztési csoport idei feladata, hogy megtör-
ténjenek a partner elégedettségi mérések, azokra intézkedé-
si tervek készüljenek. Az idei év teljes feladata a teljes körû
intézményi önértékelés elkészítése, amelynek összehangolá-
sát Lobodáné Zsófi látja el.

A fejlesztõ munka összehangolását az idei nevelési évben
Szenekné Dóra végzi. Fõ tevékenységük azon gyermekek fej-
lesztése, megsegítése, akik a Nevelési Tanácsadó és Szakértõi
Bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek.

Kunné Sipos Ágnes óvodavezetõ-helyettes

A tábor végén jutalomfagyi

Hagyományaink szerint 2008 nyarán is megrendeztük
óvodánkban a kis kézmûvesek alkotótáborát, ahol 47
gyermek vett részt. A munkát három csoportszobában
végeztük. A táborozók érdeklõdését igyekeztünk szem
elõtt tartani, éppen ezért az idei programunk fõként já-
tékkészítésre irányult.

Az elkészített alkotásokat természetesen kiállítottuk,
illetve a saját örömükre hazavihették az alkotók. Úgy
érezzük, hogy az együtt eltöltött idõ jó hangulatban telt,
miközben a gyermekek személyisége sokoldalúan fejlõ-
dött. Mindennap három különbözõ technikát ismerhet-
tek meg, amelyeket maguk is kipróbálhattak a tevé-
kenységük során. 

A sikeres munkát hat óvó néni és három daduska né-
ni segítette. A jutalom természetesen az idén sem ma-
radt el, a tábor végén mindenki jutalomfagyit kapott.

Virágné Mujkos Erika óvónõ

A szokásokhoz híven az idén is a nyár egyik
legmelegebb hetében volt az úszótábor,
ahol 52 kisgyermek vett részt. A gyermekek
10 csoportba voltak beosztva. Csoporton-
ként 5-6 gyermekkel tudtunk foglalkozni. A
foglalkozások idõtartama 25 perc volt,
plusz 5 perc játék. Ez idõ alatt kellemesen
elfáradtak.

52 gyermekbõl 30 nagycsoportos, 20 kö-
zépsõs és 2 kis csoportos is próbálgatta a
vízben való mozgásokat.

Az 1. nap: 20 cm-es vízben végeztünk rá-
vezetõ gyakorlatokat a kéz- és lábtempó-
hoz.

A 2. nap: 30 cm-re emeltük a víz mélysé-
gét és segédeszközzel (úszódeszka) a láb-
tempó kialakítására törekedtünk.

A 3. nap: 40 cm-es vízben már a biztos
lábtempót végzõkkel a kéztempót is végez-
tettük.

A 4. nap: 50 cm-es vízben a kéz- és láb-
tempó összehangolására törekedtünk.

Az 5. nap: tele medencében már karúszó
nélkül is gyakorolhattak a gyermekek, majd
felmértük a gyermekeket, amirõl a szülõk is
kaptak tájékoztatót.

Az egy hét alatt 17 gyermek szinte telje-

Elõzetes:
a hagyományos õszi óvodai bálunkat

2008. november 15-én tartjuk.
További részletek a plakátokon.

sen szabályosan végezte az úszótempót, de
további gyakorlásra lett volna szükség. Ki-
lencen éltek is a lehetõséggel és a Star étte-
remben lévõ mély vízben folytathatták a ta-
nulást.

A kisgyermek közül 5 fõ 4 nap gyakorlás
után már segédeszköz nélkül úszott. A kö-
zépsõsök is nagyon ügyesek voltak. Nem
volt probléma a mélyebb víz sem. Sõt gyor-
sabban ráhangolódtak a feladatra.

A kis csoportosoknak igazi vízhez szok-
tatást tudtunk nyújtani, amivel a következõ
évek munkáját tudjuk megkönnyíteni.

Oláhné Szívós Katalin óvónõ

A kisgyermekek gyorsan ráhangolódtak a feladatra

Ügyes óvodásaink az úszás fortélyaival
ismerkedtek

2008 nyarán a kisgyermekek
a széllel kergetõzve

próbálták ki új alkotásaikat

Jó hangulatú mulatsággal búcsúzott
a nyártól óvodánk apraja-nagyja

▼
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Az Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intéz-

mény vezetõjét, Józsáné dr. Kiss Irént
kérdeztük, hogyan készülnek Lajos-
mizsén erre az eseményre?

Évek óta – már hagyományszerûen –
az intézményi szakmai napok keretében
köszöntjük az idõseket a világnap alkal-
mából. Ebben az évben is készülünk vá-
rosunk idõs lakosságának méltó köszön-
tésére.

Ki az idõs ember?
Tréfásan azt is mondhatnám, hogy az

idõskor határát meghúzó tudós ember
életkorától függ, hogy kit tekint idõsnek,
vagy azt, hogy ki milyennek érzi magát,
milyen az egészségi állapota, életereje,
vitalitása. Mindenesetre koronként,
szakemberenként változik annak meg-
ítélése, hogy kit tekint idõsnek. Az élet-
korhatár növekedésével az idõsnek te-
kinthetõ emberek életkora is kitolódott.
Egy példával megvilágítanám: nemrég
55 évesen a nõk nyugdíjba vonultak,
õket idõsnek kezelte a társadalom. Ma
egy 55 éves ember aktív, tevékeny. Idõs-
nek a szakirodalom a 70 év feletti nõket,
férfiakat tekinti.

Lehet-e tudni, hogy városunkban
hány fõ idõs ember él?

Pontosan tudjuk, hogy õk hányan van-
nak. A legfrissebb adatok szerint Lajos-
mizsén 11678 fõbõl 2367 fõ 60 év feletti,
akik közül 1239 fõ a hetven év feletti
idõs ember. Felsõlajoson 1016 fõ lakos-
ból 184 fõ a 60 év feletti, és közülük 83 fõ
a hetven év feletti idõs ember.

Az idei programok különböznek-e
az eddigiektõl?

Igen. Alapító okiratunk szerinti fel-
adatainkhoz igazodtak szakmai rendez-
vényeink: tavasszal a gyermekvédelmi
konferenciát, októberben az idõseket és
hozzátartozóikat érintõ, érdeklõ progra-
mokat, és az idén novemberben – újsze-
rûsége ebben áll – külön az egészségügyi
jellegû programokat, szûréseket rendez-
zük meg.

Mikor lesz az Idõsek napja rendez-
vény Lajosmizsén?

A szakmai napokon belül szerveztük,
mára azonban már városi jellegû rendez-
vénnyé fejlõdött az Idõsek napja prog-
ramrész. A városi Idõsek napja ünnep-
ség október 13-án lesz, amelyet a
Lajosmizsei, Felsõlajosi Önkormányzat,
a Nefelejcs Ház, a helyi intézmények és
cégek támogatásával, a mûvelõdési ház-
zal közösen szervezünk. E napon a mû-
velõdési házban vendéglátással egybekö-
tött fogadással, a színházteremben mû-
sorral, majd idõsek táncház program-
jával várjuk szeretettel Lajosmizse és
Felsõlajos idõs embereit, és természete-
sen hozzátartozóikat, kísérõiket.

Az intézményen belül mûködik az
idõsek nappali ellátása, közismert ne-
vén az Estike Idõsek Klubja. Milyen
szolgáltatásokat nyújt a klub? – kér-
deztük Kele Attilánét, a klub szociális
gondozónõjét, mentálhigiéné szakem-
berét.

A klub szolgáltatásai igény szerint me-
leg élelem biztosítása, szabadidõs prog-
ramok szervezése, szükség szerint az
egészségügyi alapellátás megszervezése,
a szakellátásokhoz való hozzájutás segí-
tése, hivatalos ügyek intézésének segíté-
se, életvezetés segítése.  Feladatom a
foglalkoztató programok összeállítása,
szervezése is. Az októberi programot az

õsz, az idõsek és a zene világnapja jegyé-
ben állítottam össze oly módon, hogy
minél inkább színes, az idõsek érdeklõ-
dését felkeltõ legyen, igényeikhez iga-
zodjon.

Ez a program hol tekinthetõ meg?
Szívesen adok tájékoztatást jómagam,

a klubban, de megtekinthetõ a mûvelõ-
dési ház elõtti hirdetõben is. Klubunk a
volt szülõotthonban mûködik.

Ki látogathatja a klubot?
Bárki, aki kéri a klubtagsági felvételét,

tizennyolcadik életévét betöltötte,
egészségi állapota vagy idõskora miatt
szociális és mentális támogatásra szorul,
önmaga ellátására részben képes.

A programokon ki vehet részt? Mit
jelentenek a megnevezésben a szak-
mai napok, nyílt napok?

A klubprogramokon a klubtagok ve-
hetnek részt. Ugyanakkor évente meg-
rendezzük a nyitott napokat, amikor a
szakmai rendezvények szabadon látogat-
hatóak bárki által, akiket érdekel, mun-
kánkba betekinthet. A Hírlapban ezeket
a rendezvényeket tesszük közzé. Szere-
tettel várunk mindenkit. Akiket pedig a
klubélet vonz, kérheti tagfelvételét. Az
idõsek szívesen jönnek a klubba, hálásak
a törõdésért, a jó szóért, a gondoskodá-
sért és ezt szeretetükkel sokszor kifeje-
zik. Ezért érdemes e nehéz, de szép
szakterületen dolgozni.

IDÕSEK VILÁGNAPJAOktóber 1.

Minden kedves olvasót szeretettel
hívják, várják a szakmai napok –

nyílt napok rendezvényeire,
az Idõsek napja városi ünnepségre.

Kikapcsolódás a helyi parkban

Közös süteménysütés

Kirándulás Kecskemétre,
az Arborétumba

Színjátszó köri pillanatkép
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Beszámoló képviselõ-testületi ülésekrõl

A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése c. pályázat benyújtását és
az ehhez szükséges összeg hozzárendelését támogatta a testület.

Lajosmizse város honlapja 2008. július 1-jétõl elérhetõ lesz az interneten
keresztül. Bárki ingyen megismerheti az önkormányzati szervek tevékenysé-
gére vonatkozó adatokat.

A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az  ÁROP 1. A. 1. pályá-
zat benyújtását vizsgálja meg, és ennek eredményét terjessze a képviselõ-
testület elé. 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok támogatása.
A két testület az alapellátásban dolgozó orvosokat 2008. 04. 01-jétõl

10 000 Ft/hó összegû támogatásban részesíti, mely tartalmazza a tevékeny-
ségük során keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költségeihez törté-
nõ hozzájárulást is. 

Településrendezési terv módosításának megrendelését megszavazta a
képviselõ-testület, és ezzel a VÁTI Kft.-t bízta meg, felhatalmazva Basky And-
rás polgármestert a tervezési szerzõdés aláírására. 

A képviselõ-testület elfogadta a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége által
készített Kun Összefogás konzorciumi szerzõdést.

Az általános iskola kazánjának meghibásodása
Elõzmények az érthetõség kedvéért: 2007. évben került sor az általános is-

kola fûtéskorszerûsítésére. Ennek egyik feladata a régi kazánok cseréje volt,
ami megtörtént. A kivitelezõ megrendelte a szakszerviztõl a kazán beüzeme-
lését és elvégezték a próbafûtést is. Az új kazán 2008. február 14-én meghi-
básodott. 

A hibabejelentést követõen megkezdõdött az egymásra mutogatás, a fele-
lõsséghárítás – kazángyártó, -beszerelõ, szerviz, beüzemelõ között.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a polgári perrendtartásról szóló ren-
delet értelmében kezdeményezi a Kecskeméti Városi Bíróság elõtt elõzetes
bizonyítás elrendelését, annak érdekében, hogy igazságügyi mûszaki szakér-
tõ szakvéleménye alapján a kazán meghibásodásának okait megismerhesse. 

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
módosítását a testület elfogadta.

Lajosmizse  Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy részt vesz a LEADER FEJLESZTÉSI Csoport által kezdeményezett non
profit gazdasági társaság létrehozásában, 100 000 Ft törzsbetét befizetésével
alapító tagja lesz a társaságnak. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásról szóló rendelet fe-
lülvizsgálatát kérte az EGYSZI. A felülvizsgált, módosított anyagot: szociális
alapellátási díjak csökkentését a testület egyhangúlag megszavazta. 

A közigazgatási hivatal jelzését figyelembe véve a képviselõ-testület a
gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátásról szóló
rendeletet elfogadta.

Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítását – mely csak tech-
nikai jellegû átvezetés volt – a testület elfogadta.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 21/2008. sz. rendelete a fogorvosi
körzetekrõl szóló rendeletet módosította. Az új körzethatárokat a képviselõ-
testület elfogadta, így az utóbbi években kialakult és beépült területek is kör-
zetesítve lettek.

A társulási megállapodás módosítását a testület elfogadta. A társulás egyik
tagja: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, a másik tagja: Lajosmizse
és Felsõlajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás.

A Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mûszaki Mentési Köztestület kérelmeinek vi-
tája következett.

A vitát követõen az alábbi határozat született:
– Lm. V. Önk. Képviselõ-testülete a köztestület részére elõirányzott

2008. augusztus 13.

2008. június 11.
2008. évi támogatás összegét (2,5 M Ft-ot) átutalja a köztestület
számlájára.

Basky András polgármestert meghatalmazza az alábbi tartalmú megálla-
podás megkötésére:

– Mizsei utca 5. sz. ingatlant szívességi használója a Lajosmizse Tûz-
védelmi és Mûszaki Mentési Köztestület, melynek itt lesz székhelye,
telephelye, fedezve annak költségeit.

– A köztestület kössön megállapodást a Lajosmizsei Városi Tûzoltó
Egyesülettel a Mizsei u. 5. sz. alatti ingatlan helyiségének szívességi
használatára, a felmerülõ költségek arányos viselése mellett.

(A megállapodást a megkötés elõtt a testülettel egyeztetni kell.)

Kunbaracs községgel körjegyzõség alakítása.
Lajosmizse Város Önkörmányzatának Képviselõ-testülete nem szándéko-

zik körjegyzõségi megállapodást kötni Kunbaracs községgel.

Az ülés folytatásaként két napirendi pontot – értelemszerûen – a testület
együtt tárgyalta, ezek a következõk:

– Pályázat benyújtása esélyegyenlõségi programok végrehajtásának
támogatására.

– Lajosmizse Város és Felsõlajos Község Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulásának Közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terve. A
pályázat elkészítésével az iskola igazgatóját, az óvoda vezetõjét, és
Felsõlajos polgármesterét bízza meg.

A pályázatot Lajosmizse és Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntartói tár-
sulásának kell beadni.

Mindkettõ napirendi pontot a testület elfogadta.

A képviselõ-testület a jegyzõ jelentését – 2008. 01. 01.–2008. 06. 30. tartó
idõszakban a képviselõ-testület által meghozott és 2008. 06. 30-ig lejárt határ-
idejû határozatainak végrehajtásáról – elfogadta. 

Új urnafal építésére szükség van a temetõben. Ennek elkészítésére csak
egy árajánlat érkezett. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy több árajánlatot kérjen be a következõ ülésre. Továbbá az urnafal elhe-
lyezésére is több alternatíva közül lehessen választani.

Az egészségház bõvítése tárgyában a következõ határozatokat hozta a
testület.

– Pályázatot nyújt be a képviselõ-testület a 63 l54 000 Ft-os projekt össz-
költséggel  DAOP–2008.

– Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívás A komponensére.

– Az önkormányzat a saját forrást 9 074 608 Ft-ot hitel felvételével biztosít-
ja.

– A testület hozzájárul a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
Lajosmizse Dózsa Gy. út.104–106. sz. alatti épületében történõ áthelyezésé-
hez. 

Az áthelyezéshez az ÁNTSZ véleményét be kell kérni.
Az áthelyezés költségeit az intézet saját költségvetésébõl fedezi.

A Fekete István Általános Iskola alapító okiratának módosítását a képvise-
lõ-testület elfogadta. A módosításra a kollégiumban lévõ teremátalakítások, ill.
az SNI (Sajátos Nevelési Igényû) tanulók ellátásához szükséges normatívák
igénylése miatt van szükség. 

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását is
elfogadta a testület.

Lajosmizse Város Önk. Képv. Testülete, mint a mûvelõdési ház és könyvtár
fenntartója – a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében
meghirdetett Tudásdepó-Expressz címû benyújtásához. 

Megbízza az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések (konzorciu-
mi együttmûködési megállapodás a megyei Katona József Könyvtárral) meg-
tételére.

Zárt ülésen került sor a Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok el-
bírálására. Díjazottak: Czigány Csaba, Nagy Sándorné, Szórád Károlyné
Suba Mária.

Gratulálunk!

Az ülés napirendi pontjainak felcserélése után megindult a párbeszéd a
képviselõ-testület és a vendégek között; Lajosmizse közrendjérõl és biztonsá-
gi helyzetérõl.

2008. szeptember 10.
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Vendégek: dr. Kassai László, rendõr alezredes, rendõrségi fõtanácsos, ka-
pitányság vezetõ, Tarnóczi László, rendõr alezredes, õrsparancsnok.

A beszámolót Tarnóczi László, õrsparancsnok készítette és dr. Kassai
László rendõr alezredes, kapitányság vezetõ jóváhagyta.

A szóbeli kiegészítés, a képviselõk által felvetett problémákra, gondokra ki-
merítõ választ adtak a vendégek.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Lajosmizse Vá-
ros közrend- és közbiztonsági helyzetérõl szóló beszámolót elfogadta.

Új urnafal építése. 
– A testület úgy döntött, hogy új urnafalat épít a meglévõ urnafalak folyta-

tásaként egy harmadik 2x17 férõhelyes urnahely kiépítésével.
– Megbízza a GOMÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az ur-

nafal elkészítésével, a megadott árajánlat szerint.
– Az urnafal költségét – 1 172 124 Ft-ot – a 2008. évi költségvetésben sze-

replõ temetõ-felújításra rendelkezésre álló 8 909 000 Ft összegbõl biztosítja.

Szociális blokk felújítása a temetõben. 
– Ezzel a munkával a testület a Vass Építési Vállalkozást bízza meg az

adott árajánlat szerint.
– A felújítás költségét – 390 043 Ft – a fentebb említett temetõ felújításból

biztosítja.

Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok támogatása. 
– Az alapellátásban dolgozó orvosok kérelmét 2009. évi költségvetésrõl

szóló rendelet elkészítésénél újratárgyalja.
– A testület felhatalmazza az eü. és szoc. bizottságot, hogy a 2009. évi költ-

ségvetés elkészítéséig, készítse el a praxisok támogatására vonatkozó javas-
latot az alátámasztó indoklással.

Csatlakozás Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázathoz.
A testület igenlõ döntést hozott arra vonatkozóan, hogy csatlakozik a hát-

rányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, ill. a felsõoktatási tanulmá-
nyaikat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázat 2009. évi fordulójához.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a pályázatok kiírására, elbírálására
és a megítélt ösztöndíj folyósítása során az általános szerzõdési feltételekben
foglaltak szerint jár el.

Az állatok tartásáról szóló rendelet teljes ismertetése helyhiány miatt lehe-
tetlen. A testület a nagy terjedelmû és aprólékos elõterjesztést (állatok tartásá-
ról) megvitatta, és kisebb korrigálással elfogadta.

Ízelítõül a rendeletbõl kiragadott példa: 
A város belterületén az elõírások betartásával – a családi szükségletnek

megfelelõ állatlétszám tartható; haszonállatoknál: ló, szarvasmarha 4 db; juh,
kecske 10 db; baromfi 60 db.

Kedvtelésbõl tartott állat ingatlanonként: kutya 3 db, macska 3 db. 

A 2008. évi költségvetés módosítását a testület elfogadta.

A Szabadság téri játszórés kialakításához szükséges források meghatáro-
zása:

Saját forrás: 6 865 611 Ft
Hitel: –
Támogatásból elnyert összeg: 3 500 000 Ft
Összesen: 10 365 611 Ft
Elfogadva.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a pol-
gármester jelentését a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a jelen-
tés mellékleteivel együtt.

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanácsban a 2008. év I. fél-
évében végzett tevékenységrõl szóló polgármesteri beszámolót a testület el-
fogadta.

A Ceglédi úti buszmegállónál utasváró kialakítása. 
Az ALMA-REND Kft. által forgalmazott 3 éves utasváró lesz felállítva a Bor-

sos és Társai Kft. által kialakított térburkolatra. A költségeket a 2008. évi költ-
ségvetésbõl biztosítja az önkormányzat.

Az általános iskola meghibásodott kazánügye kezd békésen megoldódni.
Az új megállapodást a testület elfogadta, és ezzel egy idõben a bírósági eljá-
rást visszavonta.

Dr. Csire Gézáné

M E G H Í V Ó 
VIII.  SZAKMAI NAPOK – NYÍLT NAPOK

OKTÓBER 1. NYÍLT NAP AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
10 óra: „Idõsen is fitten” – zenés torna az idõsek és a zene világnapján

Csóriné Sipos Anita fizioterápiás asszisztenssel
11 óra: Éneklés Fekete Irén hegedûkíséretével

OKTÓBER 3. NYÍLT NAP AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
10 óra: Szakajtó fonása Katona Mihály fonómesterrel

Közben: Dal, mely a szívünkbõl szól… Szerzõ Zsuzsa énekel
11 óra: Furfangos bûnelkövetõk trükkjei – tájékoztat Tarnóczy László r. al-

ezredes õrsparancsnok
13 óra: Evangéliumi gondolatok – lelki építkezés Kapás Mihály atya segít-

ségével 

OKTÓBER 8. NYÍLT NAP AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
10 óra: Betekintés a népmûvészet rejtelmeibe – Bemutató Skultéti Jánosné

stúdióvezetõvel
11 óra: Egészségpercek – Dudás Piroska labor-szakasszisztenssel

OKTÓBER 10. NYÍLT NAP AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
10 óra: „Ahogyan zsák a foltját…” – a foltvarrás titkairól 

Kollárné Mengyik Ágnessel
Közben: Egészségpercek – Szilágyiné Halasi Anikó szájhigiénés
nõvér közremûködésével 

OKTÓBER 13. IDÕSEK NAPJA VÁROSI ÜNNEPSÉG
MÛVELÕDÉSI HÁZ

15 óra: Vendéglátással egybekötött fogadás idõsek részére
16 óra: Idõsek világnapja alkalmából rendezett ünnepi mûsor: „Egy dara-

bot a szívembõl” Máté Péter-dalok Mosonyi Ferenc elõadásában.
A mûsor részét képezi még táncbemutató két pár elõadásában.

17 óra: Fürge lábam ez ez ez... Idõsek táncháza élõ zenekarral, sok megle-
petéssel

OKTÓBER 14. NYÍLT NAP AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
9 óra: Vendégvárás. Támogató szolgálatok meghívása.

Hogyan lehetek klubtag? – Józsáné dr. Kiss Irén elõadása
A klub szolgáltatásai – Kele Attiláné elõadása

10 óra: Egészségpercek. A cukorbetegség és szövõdményei – elõadás, vér-
nyomás-, vércukormérés Svébis Andrea és Somodi Jánosné szak-
asszisztensek közremûködésével 

11 óra: Szóljon a nóta: Õszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazene-
kar elõadása

OKTÓBER 15. NYÍLT NAP AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
9 óra: Vendégvárás. Vendégeink: Õszikék Nyugdíjasklub, Mozgáskorláto-

zottak Egyesülete
Hogyan lehetek klubtag? – Józsáné dr. Kiss Irén elõadása
A klub szolgáltatásai – Kele Attiláné elõadása

10 óra: Óvodások mûsora – Szent Lajos úti csoport bemutatkozása
10.30 óra: Moderntánc-bemutató – helyi tehetségek mûsora
10.45 óra: Egy hang, mely a magasba röpít… Énekel Cigányné Túri

Krisztina

Lajosmizse Város Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

Kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje: Varga Mária. 
A szerkesztõség és a kiadó címe: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
A szerkesztõség tagjai: Baranyi Sándor, dr. Csire Gézáné, Gáspár Vilmos, Józsáné dr. Kiss Irén, 

Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet, Pósfay Péterné, Rostásné Rapcsák Renáta,
Tengeri Dalma, Veszelszkiné Nagy Erika

E-mail-cím: hirlap.lm@gmail.com

ISSN 1788-7399

Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. 
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató – Táskaszám: 08 2866 – www.hknyomda.hu

A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei és felsõlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze a ter-
jesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját kézbesítõjénél vagy az elõbb említett hivatalokban!
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TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM A HÍR-
LAP KEDVES OLVASÓIT! Elindult az új
tanév, diákoknak, szülõknek, pedagógusok-
nak egyaránt sok új tennivalóval. Mibõl is fa-
kad a sok új feladat? Abból a kézenfekvõ
ténybõl, hogy nem lehet ugyanazt a tananyag-
mennyiséget ugyanannyi vagy kevesebb idõ
alatt, változatlan pedagógiai módszerekkel
megtanítani, miközben sokat változott az is-
koláskorú gyermekek érdeklõdése, terhelhe-
tõsége az õket érõ információ mennyisége,
minõsége; változott a társadalmi környezet,
valamint a társadalom, a szülõk, az oktatás-
politika elvárása az iskolákkal szemben. Jo-
gos elvárás az iskolarendszertõl, hogy ne csak
haszontalan ismerethalmazzal tömjük tele a
gyerekek fejét, hanem olyan készségeket,
kompetenciákat alakítsunk ki bennük, me-
lyek segítségével meg tudnak felelni a kor tár-
sadalmi kihívásainak, ismereteiket az élet
hozta problémák megoldásában alkotó mó-
don fel is tudják használni. 

A célok kitûzésén túl – sajnos – az oktatá-
si kormányzattól kevés gyakorlati segítséget
kapunk a mindennapi munkánkhoz, ezért mi
is keressük a célok eléréséhez vezetõ utat. Az
esélyegyenlõség jegyében segíteni kívánjuk a
hátrányos helyzetû diákjainkat (kéttanáros
modell segítségével), de kiemelt figyelmet fo-
gunk fordítani a tehetséges gyermekekben
rejlõ talentum kibontakoztatására is. Ennek
érdekében kapcsolódni szeretnénk a magyar-
országi tehetségpont hálózathoz. 

A tanévben tovább bõvül az iskolaottho-
nos oktatás, az emelt szintû angol nyelvokta-
tás, alsó tagozatban a gyógytestnevelés, a ta-
nulás-módszertani foglalkozások, beindul
ötödik évfolyamon a nem szakrendszerû
képzés. 

Feladataink hatékonyabb megszervezése
érdekében változások történtek az iskola ve-
zetésének szerkezetében is. Nagy Erzsébet
volt igazgatóhelyettes pályázati referensként
tevékenykedik tovább, a pályázatok elõkészí-
téséhez, benyújtásához, végrehajtásához
szükséges szakmai munkát végzi, irányítja.

Sápi Tiborné új igazgató-helyettesként neve-
lési tevékenységünk és a minõségirányítási
munka szervezésének fõ felelõse. Imre Lajos
igazgató-helyettes a tanulmányi munka és a
pedagógiai innováció irányítója.

Munkánk eredményességének elengedhe-
tetlen feltétele a szülõkkel való szoros együtt-
mûködés, ezért szeretném, ha minél jobban
megismernék céljainkat, törekvéseinket, az
iskolában folyó nevelõ-oktató munkát. Hisz-
szük, hogy közösen gondolkodva és a gyerme-
kekért együtt tevékenykedve képesek leszünk
elérni közös céljainkat.

Ehhez kívánok Önöknek, a gyermekek-
nek, kollégáimnak, nevelési-oktatási tevé-
kenységünk minden résztvevõjének erõt és jó
egészséget.

Osbáth Barna
igazgató

Doverben jártunk

A Gabonamag Alapítvány szervezésében
2008. július 5–16-ig a lajosmizsei Fekete Ist-
ván Általános Iskola 8 tanulója, Juhász Má-
ria angol nyelvtanár vezetésével, angliai ta-
nulmányúton vett részt Doverben.

A 12 nap alatt anyanyelvi tanárok vezeté-
sével játékos nyelvi képzésben részesültek
diákjaink. Az elszállásolás családoknál tör-
tént. London nevezetességei mellett a kis
csapat túrázott a Doveri-sziklákon, fürdött
Folkestone-nál a tengerben. A táborból
mindenki élményekben gazdagon tért haza.

Adonyi Gabriella
mk. vezetõ

Jogos elvárás, hogy ne csak
haszontalan ismerethalmazzal tömjük

tele a gyerekek fejét

A SLÁGER RÁDIÓ vendégei voltunk
Különleges jutalomban részesült az ISKOLARÁDIÓ és az újonnan megalakult SULI-TV
diákcsapata. 2008. június 6-án Vas Maya mûsorvezetõ jóvoltából a SLÁGER RÁDIÓ
vendégei lehettek néhány órára. Bepillantást nyerhettek az igazi profi rádiósok munkájá-

ba. Személyesen hallgathatták meg Bochkor Gábor sikeres
mûsorvezetõ útmutatásait. Megcsodálhatták a SLÁGER
RÁDIÓ hangtechnikai eszközeit, és Vas Maya néhány mû-
helytitkot is megosztott a leendõ rádiósokkal. A szívélyes fo-
gadtatás, a széles körû tájékoztatás, Maya lelkesedése új len-
dületet adott a kis csapatnak. Köszönet Nagy Erzsébet igazga-
tóhelyettesnek, hogy az utazáshoz biztosította az anyagi felté-
teleket.

A csapat tagjai: Patai Dóra, Kovács Dézi Rita, Kozma Iza-
bella, Molnár Alexandra, Szemán Bars, Szabó Vivien, Gazsó
Henrietta, Orlov Ildikó, Salamon Kinga Cynthia, Boda Mari-
anna, Homoki Zsófia, Kisjuhász Eszter, Csóri Fanni, Parázsó-
né Adamecz Andrea, Nagy Erzsébet és Pósfay Péterné.

A kollégium is átalakulóban

Ezen a nyáron is bõven volt feladatuk a kollé-
gium dolgozóinak. Két nagy tábor lebonyolí-
tása mellett jelentõs átalakításon van túl az in-
tézmény. 

Az elsõ emeleten a hálószobákból is tan-
termeket alakítottak ki, így beköltözött az
épületbe a Szent Lajos úti telephelyrõl négy
osztály. Az eddigi kb. 35 m2-es helyiségekbõl
falbontással és új hangszigetelt, gipszkarton-
ból készített falak építésével az új tantermek
a törvényi elõírásoknak megfelelõ kb. 45-50
m2-es alapterületûek lettek. Így ebben a tan-
évben összesen 11 osztály van a kollégium-
ban. Délelõtt iskolások, délután kollégisták
tanulnak ugyanazokban a helyiségekben. A
második emeleten csak a hálószobák, a klub-
szoba és a számítástechnika terem került ki-
alakításra.

Az engedélyezett 120 férõhely maximáli-
san kihasznált, szeptember elején férõhely hi-
ányában néhány jelentkezõt már nem tud-
tunk felvenni. A kollégista gyerekek 5 tanuló-
csoportban tanulnak az új, nagyobb tanter-
mekben. Az emeleti termek bútorzata új, kor-
szerû, mert az elmúlt években a kollégium pá-
lyázati pénzekbõl fokozatosan felújította
azokat.

Sajnos számunkra az új finanszírozási el-
vek nem kedvezõek, mert az állam a szakkép-
zésben részt vevõ kollégiumokat támogatja
jelentõs mértékben, így a nagy összegû, kollé-
giumfejlesztésekre kiírt pályázatokból idén
már kimaradtunk. Ezt nagyon sajnáljuk, mert
az elmúlt években ezekbõl a pénzekbõl sike-
rült a termek felszerelését, bútorzatát lecse-
rélni. A hálószobákat is szükséges lenne ha-
marosan felújítani, mert azokat nemcsak a
gyerekek, hanem a táborozók, sportolók és
más szállóvendégek is használják, így már na-
gyon elhasználódtak.

Veszelszkiné Nagy Erika
tagintézmény-vezetõ

A Gyermekmosoly Alapítvány kuratóriuma
ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik
2007. évi adójuk 1 %-át az alapítvány javára
ajánlották fel. Ennek köszönhetõen össze-
sen 138.801 Ft támogatásban részesülhe-
tünk, melyet kulturális célokra, színház- és
mozilátogatásra kívánunk felhasználni.

Az alapítvány továbbra is számít támoga-
tásukra, és kérjük, hogy aki teheti, továbbra
is segítsen, hogy a rászoruló gyerekeknek
minél többször örömet szerezhessünk.  

Számlaszámunk: Fókusz Takarékszövet-
kezet Lajosmizsei Kirendeltsége 51700162-
11044860

Gyermekmosoly Alapítvány Kuratóriuma

Az új tanterem
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Szükség van 
az összetartozásra, 

a közös célokra
Az idei tanévtõl új vezetõ áll az iskola szülõi szervezetének
élén: a helyi születésû, háromgyerekes édesanya, Sápi
Zsomborné Németh Erzsébet. Szinte fél élete az iskolához
kötõdik, õ is itt tanult, s '93 óta folyamatosan valamelyik
gyereke az iskola tanulója. Miért vállalkoztál erre a megbí-
zatásra?

Egy gyermek felnõtté válásában a legfontosabb befo-
lyásoló tényezõnek tartom a szülõi hátteret. Sohasem tar-
toztam a közömbös szülõk közé, s mióta szülõként is ak-
tívan kapcsolódok az iskola életébe, sok mindent megta-
pasztaltam. Látom, hallom a szülõk problémáit, vélemé-
nyét, elképzeléseit, reakcióit különbözõ eseményekre. Sej-
tem, hogy a gyerekek milyen iskolába szeretnének járni,
milyen programokban érzik jól magukat. Ebbõl a belsõ
késztetésbõl, illetve abból, hogy az elmúlt tanévben a szü-
lõi szervezetben egyre többen biztosítottak támogatásuk-
ról, merítettem erõt és bátorságot, hogy megbirkózzak ez-
zel a feladattal.

Szerinted mitõl jó egy SZMK-elnök?
Ez egyértelmûen nézõpont kérdése. Az én szemszö-

gembõl a szülõi szervezet elnökének ismernie kell a köz-
oktatási törvényt, rálátásának kell lennie az iskola vezeté-
sére, a tantestületének munkájára. Szoros, õszinte kap-
csolatban kell lennie a szülõkkel. Egy olyan szervezett,
összetartó közösséget kell kialakítani, amelyhez a szülõk
bizalommal fordulhatnak. Fontos, hogy az iskola vezetésé-
vel és nevelõtestületével együtt tudjon dolgozni. Diplomá-
ciai érzékkel és nagy toleranciával kell rendelkeznie. A
megvalósítandó célok érdekében elõnyt jelent, ha a város
vezetésével és társadalmi szervezeteivel is jó kapcsolato-
kat tud ápolni.

Mi a hatásköre, milyen véleményezési, beleszólási
joga van az SZMK-nak az iskola életébe?

A szülõi szervezet jogait a közoktatási törvény határoz-
za meg. Mûködési rendjérõl, munkatervérõl, a tisztségvi-
selõk megválasztásáról saját maga dönt. A szülõi jogok
érvényesítése mellett figyelemmel kíséri a gyermeki, tanu-
lói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredmé-
nyességét. Egyetértési jogot gyakorol a jogszabályban
meghatározott kérdésekben a szervezeti és mûködési sza-
bályzat, illetve a házirend elfogadásakor. Véleményt nyilvá-
níthat az intézmény mûködésével kapcsolatos bármely
kérdésben, pl.: pedagógiai program, átszervezés, feladat-
változás, névváltozás, vezetõjének megbízása és visszahí-
vása esetén. 

Milyen tervekkel vágsz neki az új tanévnek?
Ahhoz, hogy egy szervezet hatékonyan és jól mûköd-

jön, szükség van az összetartozásra, a közös célokra.
Fontos a szülõkben tudatosítani, hogy az õ segítségük is
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy gyermekeik eredményeseb-
bek legyenek iskolai teljesítményükben, hogy jobban érez-
zék magukat az iskolában. A szülõi felelõsség megkerül-
hetetlen: a gyermekeinket úgy engedjük iskolába, hogy ki-
pihentek legyenek, tanórára felkészülten érkezzenek, fel-
szereléseikkel együtt, és figyelemmel kísérjük a pedagó-
gus munkáját. Fontosnak tartom a pedagógusok és szü-
lõk közötti kapcsolat szorosabbá tétételét, hogy gyerme-
keink biztonságos, harmonikus körülmények között tanul-
hassanak. A jó kapcsolat erõsödése a tantestület, a gyer-
mekek és a szülõk között egy folyamat eredménye. Ennek
érdekében szeretnénk pl. fórumokat szervezni, hasznos
lehetne szülõi klub indítása, sportnap, szabadidõs tevé-
kenység is terveink között szerepel.

A szülõi szervezet alapszabálya már elkészült, az éves
munkaterv összeállítása folyamatban van. Ami a terv alap-
ján már biztos, hogy megvalósításra kerül, az 2009. ápri-
lis 18-án a jótékonysági bál. Helyszíne a kollégium ebéd-
lõje, zenét Varga Péter szolgáltatja. A bevétel teljes össze-
gét a gyerekekre fordítjuk. Az iskola az általa szervezett
programokban továbbra is számít a szülõk segítségére,
pl.: gyereknap, Fekete István-napok stb. Lényeges az in-
formáció áramlás kialakítása, pl.: a helyi tv hirdetéseiben
folyamatosan közöljük mondanivalóinkat.

A munkaterv összeállításához bevonjuk a szülõket is.
Nagyobb létszámú vezetõségünk van, akik aktívan, nagy
szorgalommal végzik munkájukat. A vezetõséggel együtt
bízunk abban, hogy eredményesen tudunk együtt tevé-
kenykedni a szülõkkel. Szeretném megköszönni mindenki-
nek, hogy bizalmat szavaztak, s igyekszem úgy dolgozni,
hogy önökkel, szülõkkel együtt elmondhassuk majd: érde-
mes volt.                                                                        (szerk.)

Gondos kutyatartók?!
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az okta-
tási tanév kezdete óta egyre több beje-
lentés érkezik a Polgármesteri Hivatal-
ba, miszerint a közterületeken és utcá-
kon, szabadon, felügyelet nélkül kó-
borló ebek miatt a gyermekek veszé-
lyeztetve vannak. Az esetleges balese-
tek, katasztrófák elkerülése érdekében
gondoskodjanak arról, hogy közterü-
letre felügyelet, illetve póráz nélkül eb
ne kerüljön!

Felhívjuk továbbá az ebtartók figyel-
mét, hogy a hatósági eljárás költségeit
az eb tulajdonosa köteles viselni.

Kedves környezettudatos lakosok?!
Az utóbbi idõben sajnálattal tapasztaltuk,
hogy a szelektív hulladékgyûjtõ-sziget
konténereibe nem csak az edényen feltün-
tetett hulladék kerül. Az alábbi tájékozta-
tással segítünk abban, hogy a hulladék –
szelektív gyûjtéssel – a megfelelõ helyen
újrahasznosítható legyen.

Üveggyûjtõ konténer (zöld)
A tiszta, kiöblített italos, lekváros, bébi-

ételes, barna-zöld-fehérüveg és egyéb a
háztartásban feleslegessé vált üvegeket
dobhatjuk ide. Ha Ön az üveget kimossa
és leszedi a mûanyag kupakot, karikát,
fémcsavaros fedelet valamint a címkét, azt
külön köszönjük.

Ne dobjanak bele ablaküveget, villany-
körtét, tv-képcsövet, tükröt, agyagedényt,
szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget,
kerámiát, neoncsövet, katedrálüveget, au-
tószélvédõt, porcelánt. 

Mûanyaggyûjtõ konténer (sárga)
Ásványvizes, üdítõs PET-palackokat,

samponos, öblítõs flakonokat, joghurtos-,
tejfölös-, vajasdobozokat dobhatunk bele.
Ha a palackokat összegyûri, több fér a
konténerbe. Kérjük, a kupakokat csavar-
ják le, és a zsíros, olajos dobozokat mos-
sák el!

Ne dobjanak mikrohullámú tálcát,
gyermekjátékokat, hungarocellt, magnó-
és videokazettát, egyéb mûanyagnak ítélt
hulladékot, mert újrahasznosításuk jelen-
leg nem megoldott!

Papírgyûjtõ konténer (kék)
Ez a konténer újságok, folyóiratok, fü-

zetek, szórólapok, csomagolópapírok, hul-
lámpapír, kartondoboz, iroda- és géppapír
gyûjtésére szolgál. 

Az újságokat ne kössék össze! A dobo-
zokat hajtsák össze, hogy minél kevesebb
helyet foglaljanak!

Kérjük Önöket, hogy az alumíniummal
vagy fóliával borított tetrapack dobozokat
ne helyezzék el a konténerben!

A gyûjtõszigetekkel kapcsolatos észre-
vételeiket a polgármesteri hivatalban a
76/356-949-es telefonszámon jelezhetik.

Elektronikai hulladék-
és szárazelemgyûjtés

Felsõlajos Község Önkormányzata tá-
jékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy

2008. szeptember 27-én (szomba-
ton) 8–10 óráig a Faluház mellett (a
Nap utca felõli oldalon) térítésmente-
sen helyezhetõ el:

– szórakoztató elektronikai cikkek
pl.: kazettás magnó, elektromos játék;
háztartási kis és nagy gépek pl.: tv, szá-
mítógép monitor,mosógép, hûtõszek-
rény, kenyérpirító, mobiltelefon, szá-
mítógép, billentyûzet, telefon; faxgép,
fénymásoló stb.

Kérjük a fenti idõpont betartását,
mert az elektronikai hulladékok elszál-
lítása pontban 10 órakor történik!

Kérem a lakosság szíves együttmû-
ködését!

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy elérhetõ települési honlapunk a
www.felsolajos.hu címen, ahol mindennemû közérdekû információ megtekinthe-
tõ. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsõlajosi Kirendeltségének új
e-mail címe: felsolajos@felsolajos.hu

F E L S Õ L A J O S

A falunapon a falu apraja-nagyja
együtt töltötte a napot

A VI. falunapi ünnepség keretében
Felsõlajos Községért Kitüntetõ Címet
adományoztak Keresztes Lászlónak

A Felsõlajosi Általános Iskola
fennállásának 50. évfordulója
alkalmából a jubileumi évnyi-
tó keretében az 50 éve elsõ
osztályos „diákok” kézen fog-
va kísérték az elsõ osztályoso-
kat az alma materbe.

A felsõlajosi nyár legemlékezetesebb pillanatai képekben



10

SPORT

A 2008-as õszi szezontól, 13 év után újra
indult a felnõttlabdarúgás Lajosmizsén! A
Lajosmizsei VLC  benevezett a Bács-Kiskun
megyei  III. osztályú bajnokságba. A  csapa-
tot helyi fiatalok alkotják, akik amatõr szin-
ten, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vesznek
részt az edzéseken, mérkõzéseken. Az átlag
életkor 23 év. A játékosok az 1995-ben a
megyei I. osztályban Faragó Gyula edzõ ve-
zetésével ezüstérmes ifjúsági csapat tagjai,
valamint a Lajosmizsei VLC-ben nevelke-
dett labdarúgók.

Az objektív feltételeket, a pálya fenntar-
tását, az alkalmazottak bérezését az önkor-
mányzat vállalta fel. A többi kiadást a helyi
vállalkozók segítségével oldja meg az egye-
sület. Az anyagiak koordinálását Kras-
nyánszki András, a felnõttszakág vezetõje,
elnökségi tag végzi.

A szakmai munkát  Faragó Gyula UEFA B
licenszes edzõ irányítja. Az edzések 2008
májusában kezdõdtek, az elsõ bajnoki mér-
kõzésre augusztus 16-án, szombaton került
sor. Hat fiatal játékost kölcsönadott a klub.
Versegi Dániel, Ács Krisztián, Halupka Ger-
gõ a Dunaújvárosi Sportiskolában, Sándor
Csaba, Fekete Gábor és Cserni János az Ör-
kény SE-ben szerepel a 2008–2009-es
idényben.

Az egyesület felnõttcsapata a következõ
eredményeket érte el az elmúlt idõszakban:

Bajnokság: Lajosmizsei VLC – Kunszent-
miklós 1-0. Gól: Jurászik Z.

Lajosmizsei VLC – Helvéciai VSE 5-2.
Gól: Csorba I. 2, Sajó A., Kun G., Suta M. 

Fülöpháza – Lajosmizsei VLC 2-0.
Lajosmizsei VLC – Ágasegyháza 2-5. Gól:

Surman P., Suta M.
Magyar Kupa: Lajosmizsei VLC –

Kunbaracs 4-2. Gól: Kun G. 3, Czigány M.
Lajosmizsei VLC – Tiszaalpár  4-0. Gól:

Suta M., Sajó A., Kun G., Nagy T.

A serdülõ csapat eredményei a bajnokság-
ban: Lajosmizsei VLC – Tiszaalpár 9-2.
Gól: Ilonka R.4, Hajdú R. 3, Szöllõsi D., Kis R.
Orgovány – Lajosmizsei VLC 0-9. Gól:
Ilonka R. 3, Hajdú R. 2, Kulcsár D. 2,
Treiber Sz., Duduj Zs.

Az 1999-es születésû korosztály a Mizse
Napok keretében megrendezett IX. Mizse-
kupán a 2. helyen végzett rosszabb gólkü-
lönbségének köszönhetõen. Különdíjat ka-
pott a lajosmizsei Telek Milán, Sipos Sza-
bolcs, Halmavánszki Máté. A díjakat
dr. Adonyi Lajos, városunk alpolgármestere
adta át.

(A klubbal kapcsolatos további információk
megtalálhatók az interneten, a Lajosmizsei
VLC weblapján, a www.lvlc.mlap.hu olda-
lon.)

Faragó Gyula

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze

Álomból valóság: elindult a felnõttlabdarúgás

Lajosmizsei VLC

Felsõ sor balról: Czigány Márk, Sajó
László, Jurászik Zoltán, Basky Balázs,
Nagy Tibor, Kun Gábor, Csorba István,
Surman Péter. Középsõ sor balról:
Baranyi Tibor, Suta Milán, Kun Ákos,
Faragó Gyula, Bódog Róbert, Hriazik
Attila, Fekete Tamás. Alsó sor balról:
Halász Szilárd, Csorba Mihály, Dull
György, Krasnyánszki András, Radics
Károly, Sajó Attila, Makai Péter A ké-
pen nem szereplõ csapattagok: Ma-
gyar Norbert, Krasnyánszki Attila.

A lajosmizsei NB/II-es férfikézilabda-csapat
új összetétellel idén is augusztusban kezdte
meg felkészülését az idei bajnokságra. Edzé-
seiket a kívül-belül megújuló városi sport-
csarnok felújítása miatt, a városi labdarúgó-
pályán kezdték el. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a lajosmizsei VLC segítõ támogatá-
sát! A csapat heti négy alkalommal találko-
zott az edzéseken. A megújult fiatal gárda
nagy odaadással edzett, hogy sikeresen helyt
álljon az idei megújult és megerõsödött baj-
nokságban, ahol ez évi ellenfelei között több
NB/I-s csapat is szerepel, mint a Salgótarján
vagy a Cegléd csapata.

Idén a felkészülés alatt 3 tornán vettek
részt, amiken megyei és más hasonló osztályú
csapatok mérték össze tudásukat. A tornák

Lajosmizsén, Kiskunhalason és Kunszent-
mártonban voltak. Ezek közül kettõn az elsõ,
egyen pedig a második helyen végzett a
Mizse KC. 

A csapat tagjai: Szabó Zsolt, Godán Attila,
Gábos Zoltán, Veszelszki Zsolt, Rubos Béla,

Tok János, Csontos József, Farkas Tamás,
Boda Zsolt, Kiss Zoltán, Sándor György,
Horváth Viktor, Bálint Tamás, Szendi Sán-
dor, Bán Attila. Edzõ: Szekeres László.

Fontos még, hogy mindegyik felkészülési
tornán legalább egy különdíj a csapat nevé-
hez fûzõdik:

Mizse Kupa legjobb kapusa: Szabó Zsolt.
Gólkirálya: Gábos Zoltán.

Halas-kupa legjobb játékosa: Kiss Zoltán.
Kunszentmárton gólkirálya: Csontos Jó-

zsef.

Ezúton szeretnénk meghívni önöket a
2008/2009-es bajnoki évad hazai mérkõzései-
re a teljesen felújított lajosmizsei városi
sportcsarnokba, hogy szurkoljanak városunk
csapatának a sikeres mérkõzések reményé-
ben. Minden szurkolót és sportrajongót sze-
retettel várunk. HAJRÁ, MIZSE!!!

Mizse KC vezetõsége és játékosai

Mizse KC férfi felnõtt csapatának ha-
zai mérkõzései

2008. 09. 27., 18:00 Mizse KC – Albertirsa
2008. 10. 11., 18:00 Mizse KC – Füzesabony
2008. 10. 25., 18:00 Mizse KC – Eger
2008. 11. 15., 18:00 Mizse KC – Cegléd
2008. 11. 29., 18:00 Mizse KC – Dabas II
Ifjúsági csapatok 16 órától játszanak minden
hazai mérkõzésen.

Szekeres László

Felkészülés a férfikézilabda-bajnokságra

Mizse KC

Sikeres együttmûködés 
a kézilabda utánpótlása érdekében

Lajosmizsei UKC
A Mizse KC és a Lajosmizsei UKC vezetõsé-
ge 2008. június 15-én aláírta az együttmûkö-
dési megállapodást, melynek értelmében a
két egyesület között megkezdõdött az átjár-
hatóság és a szakmai munka összehangolása.

Az együttmûködés célja a minõségi kézi-
labda megteremtése Lajosmizsén, ami az
NB I/B-s bajnoki osztályt jelenti kettõ vagy
három éven belül a férfiszakágban. A megál-
lapodás értelmében a Lajosmizsei UKC 91-
es korosztálya kölcsönadási szerzõdéssel át-
igazolásra került a Mizse KC egyesületbe,
ahol az ifjúsági és a felnõttcsapat játékos ál-
lományát alkotják illetve kiegészítik. Sikere-
sen mutatkozott be már a felnõttcsapatban a
két UKC-s Horváth Viktor és a Bán Attila is,
akik már a felkészülési tornákon és az elsõ
hazai bajnoki mérkõzésen is igazolták ké-
pességeiket.

A Mizse KC 92–93-as korosztálya pedig
szintén kölcsönadási szerzõdéssel átigazo-
lásra került a Lajosmizsei UKC serdülõcsa-
patába. Az együttmûködés pozitív jelei már
az elsõ hazai bajnoki mérkõzéseken is meg-
mutatkoztak. A csapatépítés még folyama-
tos, nagyon sok szakmai tennivaló van, de si-
keresen vizsgáztak az elsõ hazai bajnoki
mérkõzéseken a küzdeni akarásból a játé-
kosok.

A Mizse KC ifjúsági csapata 34–29-re
gyõzött az NB II-es Vecsés csapata ellen,
míg a Lajosmizsei UKC serdülõcsapata ha-
zai pályán 30–28 ra verte az NB I-es Százha-
lombatta csapatát.

Nagy Ferenc
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ERDÕ FÁI 
Saolin Kung-Fu Egyesület

Lajosmizsén az Erdõ Fái Saolin Kung-Fu Egyesület 2005.
óta létezik. Eredetileg a kung-fu egyik „misztikus” ágát, a
tajcsi csuant gyakorolták Shie-shang (oktató) Halász István
vezetésével, ám a nagy érdeklõdésre való tekintettel
hamarosan megkezdõdött a Shaolin Kung-fu legifjabb ágá-
nak, a csunghop kuennek az oktatása is. Shie-shang
Halász István elmondása szerint nem a küzdést tanulják
meg, hanem egy életmódot, gondolkodást. A harcmûvész
önmagát fejleszti testileg és lelkileg, felelõsséget tanul,
kitartást. Ennek érdekében a harcmûvészet mellett meditá-
ciót, kínai masszázst és energetizáló gyakorlatokat is taní-
tanak a növendékeknek.

A saolin kung-fu immár 1500 évre tekint vissza, ame-
lyet Kínában megszakítás nélkül gyakorolnak a szerzetesek.
A különleges edzéstechnikának köszönhetõen szinte
emberfeletti képességekre tettek szert mûvelõi. 

A mesterek elmondása szerint kung-fut bármikor el
lehet kezdeni és egészen öregkorunkig gyakorolhatjuk.
Bizonyított, hogy mûvelõi egészségesebben és hosszabb
ideig élnek. 

Az egyesület tagjainak életkora változatos, hiszen az
óvodáskortól egészen a nyugdíjas korosztályig járnak az
edzésekre. 

Versenyeredményeik példaértékûek. 2006 óta szinte
valamennyi országos és magyar bajnokságon dobogós
helyezéseket ér tek el gyermek-, ifjúsági- és felnõtt-
kategóriákban. Az egyesület két tagja 2007 novemberében
Dunaújvárosban a Chan Wu Világkupán remekelt: Kis
Róbert csunghop kuen 37-ben aranyérmet, Berta István
csunghop kuen 67-ben bronzérmet szerzett.

Az Erdõ Fái Saolin Kung-Fu Egyesület folyamatosan
várja az érdeklõdõket. Edzéseket hétfõn és pénteken 16.30-
tól 18.00 óráig lehet megtekinteni és kipróbálni a kis tor-
nateremben (volt pártház), ugyanakkor kísérleti jelleggel
felnõttedzést is indítanak kedden 17.00–18.00 és
csütörtökön 17.00–19.00-ig.

Berta István

Megalakult a MIZSE KC
nõi kézilabdacsapata!

10 év után újra kézilabdázhatnak a lajosmizsei
lányok! A nyári felkészülési tornák után bene-
veztek a szeptemberben kezdõdõ megyei baj-
nokságba. Ahol szeretnék szépen megállni he-
lyüket, de a távlati célnak elsõsorban a rendsze-
res sportolást tekintik, valamint a fiatalok szá-
mára biztosítsák a lehetõséget arra, hogy az álta-
lános iskola után is kergethessék a labdát itthon,
Lajosmizsén. 

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki
szeretne kézilabdázni.

Érdeklõdni: Kecskeméti Edit 30/349-5459;
Borbély Gizella 30/415-0260.

A csapat tagjai: Szekeres Tamásné, Horváth
Bettina, Oláh Kitti, Vidra Zsuzsanna, Marton
Szilvia, Gattyán Ágnes, Kislõricz Barbara,
Kolonics Anita, Heinrich Fruzsina, Kollár
Andrea, Bujdosó Edit, Mészáros Melinda, Ko-
csis Henrietta, Borbély Gizella.

Edzõ: Kecskeméti Edit

Szept. 30., kedd, 8 óra
A népmese napja: Mese, mese, mátka 
Szirtes Józsefné elõadása az ötödik osztályosoknak

Okt. 7., kedd, 18 óra
„A természet pillanatai”
Udvarnoky András festõmûvész kiállításának megnyitó-
ja. Megtekinthetõ: okt. 23-ig

Okt. 11., szombat, 17 óra
Moldvai gyermek táncház a Flótás együttessel. Be-
lépés díjtalan

Okt. 12., vasárnap, 13–17 óráig
Könyves vasárnap. Részvétel díjtalan

Okt. 13., hétfõ, 16.00 óra
Idõsek világnapjára emlékezünk
„Egy darabot a szívembõl” Máté Péter-dalok
Mosonyi Ferenc elõadásában, táncbemutató
Belépõ: 400 Ft, nyugdíjasoknak ingyenes

Okt. 18., szombat, 14 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Edényalátét készítése
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Okt. 23., csütörtök, 17 óra
56-os megemlékezés
„Ki az, ki ezeréves történelme során nálunk többet
szenvedett volna?”
Zenés, verses irodalmi összeállítás a Radó Vilmos
színtársulat elõadásában
A mûsort koszorúzás zárja

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára

VIDÁM SZÍNHÁZI ESTÉK BÉRLET
ELÕADÁSAI

2008. november 5., szerda, 19 óra
Spiró György: Prah 
Tragikomédia a Katona József Színház elõ-
adásában. Szereplõk: Csombor Teréz, Sirkó
László

2009. február 
John Patric: Az ajándék gésa 
Vígjáték 2 részben a Körúti Színház elõadá-
sában. Szereplõk: Tahi-Tóth László,
Kautzky Armand, Szabó Erika, Beleznay
Endre/Hadházi László, Király Adrián, stb.

2009. március
Eisemann–Szilágyi: Én és a kisöcsém
Zenés bohózat 2 részben a Körúti Színház
elõadásában. Szereplõk: Koltai Róbert, fia-
tal tehetségek

A bérlet ára: 6000 Ft
Tavalyi bérletek megújítása okt. 15-ig, új
bérletek váltása okt. 16-tól a mûvelõdési
házban hétköznapokon 8–16 óráig.

„Nekünk bejössz,
ha a könyvtárba bejössz!”
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Október 7–12.

Kedves Anyukák, Apukák és Gyerekek! 
Ez a hét idén is a könyvtáraké. Ezeken a napo-
kon mindenki ingyen iratkozhat be könyvtárunk-
ba, a „Hozz magaddal valakit!” beiratkozási ak-
ció keretében ajándékkönyv-sorsolás a Könyves
vasárnapon, valamint ingyen internetezési lehe-
tõséget biztosítunk minden vendégünknek.
Ugyancsak erre az idõszakra hirdetünk „am-
nesztiát”, azaz várjuk vissza régen kivitt könyve-
inket, olvasóinktól nem kérünk késedelmi díjat. 

Október 8. (szerda), 11 óra: Az önállósodó ti-
ni-drogmegelõzõ elõadás és kiállítás a RÉV
munkatársai segítségével.

Október 12. Könyves vasárnap 13–17 óráig:
ezen a napon a városi könyvtárba és a mûvelõdé-
si ház földszinti tereibe hívjuk városunk minden
érdeklõdõ és játékos kedvû lakóját egy jó hangu-
latú délutánra: gyerekeket, felnõtteket, családo-
kat egyaránt. LESZ: BÍ-BÁ-BÚ címmel bábját-
szóház 3-100 éves korig (14 órától, díszterem);
Csinálj-Család-Csodát! – kézmûves foglalkozá-
sok kicsiknek és nagyoknak (mûv. ház elõtér
13 órától); a könyvtár földszintjén nyomkeresõ
és meseparti – meglepetés ajándékokkal; Betû-
buli – internetes játékok a könyvtár emeletén;
régi könyvek vására.

Jöjjön el városunk minden érdeklõdõ és játé-
kos kedvû lakója egy jó hangulatú délutánra:
GYEREKEK, FELNÕTTEK, ANYÁK,
APÁK, ÉS PERSZE A NAGYIK!

Tisztelettel: a városi könyvtár munkatársai

Lajosmizse díszpolgárának szobrot
állítottak

Bensõséges hangulatú kültéri szoboravatáson voltunk jelen
2008. szept. 21-én, Budapesten a Nemzeti Színház elõtti Ba-

jor Gizi-parkban. Méltó
helyére került a Nemzet
Színészének, Besse-
nyei Ferencnek a szob-
ra, amelyet Párkányi
Raab Péter szobrász-
mûvész készített, öntött
bronzba. Hatásosan si-
került megformálnia a
mi feledhetetlen Besse-
nyei Ferencünket.

Sólyom János

„Az én kis városom”
PÁLYÁZAT LAJOSMIZSEIKNEK 

15 ÉVES LAJOSMIZSE! Ebbõl az alkalomból Lajos-
mizse Város polgármestere valamint Lajosmizse Város
Mûvelõdési Háza és Könyvtára pályázatot hirdet.

A következõ témákban lehet nevezni:
1. Kreatív album vagy leporelló (scrapbook) készí-

tése tetszõleges technikával Az én kis városom cím-
mel. Rajzokkal, fotókkal, szöveggel (hosszabb-rövi-
debb terjedelmû), s különbözõ díszítõelemekkel lehet
megtölteni a pályamûvet. A szöveg, a kép vagy fotó, s
a többi díszítõelem aránya teljesen egyéni. A terjedelem
min. 5, max. 10 oldal lehet. Az egyes lapok mérete A/4-
es méretnél ne legyen nagyobb.

2. Lajosmizsei ajánló rövidfilm, reklámfilm készí-
tése, mely egy szubjektív összeállítás lesz Az én kis vá-
rosom címmel. A film terjedelme min. 2, max. 5 perc
lehet. A leadás CD-n vagy DVD-n történhet.

3. PowerPoint-bemutató készítése Az én kis váro-
som címmel, mely a tizenöt éve város Lajosmizse tel-
jesen egyéni keresztmetszetét adja. Képi, zenei hatá-
sok, hangalámondás színesítheti a pályamûvet. A le-
adás CD-n történhet.

A pályázattal kapcsolatos fontos tudnivalók:
● Az értékelés független, szakértõ zsûri segítségé-

vel történik három kategóriában:
– ALSÓ TAGOZATOS
– FELSÕ TAGOZATOS
– FELNÕTT
● Az értékelés szempontjai: kreativitás, megjelení-

tés, arányérzék, mondanivaló.
● Az összes kategóriában az elsõ három helyezett

értékes díjazásban részesül. 
● A legjobb pályamûvek film kategóriában a KTV-n,

ill. a lajosmizsei kábel tv-n is láthatók lesznek, az albu-
mok, leporellók kiállításra kerülnek Lajosmizse mûvelõ-
dési intézményében. Az elsõ helyezettek a KTV stúdió-
munkájába is bepillanthatnak.

● Beadási határidõ: 2008. november 5.
● Eredményhirdetés: 2008. november 15. (A váro-

si ünnepség keretében)
● Kérdéseikkel felvilágosításért forduljanak a városi

könyvtárba személyesen vagy telefonon az 555-323-
as számon.

Mindenkinek izgalmas, sok örömet okozó munkát,
s eredményes szereplést kívánnak a szervezõk.

A beérkezett pályamunkákért az eredményhirdetés után
felelõsséget nem vállalunk. A beérkezett pályamunkák
mennyisége és minõsége okán a kategóriákban, az ér-
tékelésnél a változtatás jogát a zsûri fenntartja.



Testvértelepüléseink, 
Palis és Magyarremete is képviseltette magát 
az ünnepi eseményeken.

Augusztus elsõ hetében a Gyermekjóléti Szolgálat nyári
tábora 21 kisgyermeket foglalkoztatott. A tábor keretein
belül lehetõség volt gyöngyöt fûzni, üveget festeni,
„barátság karkötõt” alkotni és megtanultunk „Túró
Rezsõt” készíteni. Vendégül láttak bennünket a
Lajosmizsei Rendõrõrsön, ahol a munkájukat bemutató
elõadás után az érdeklõdõk kipróbálhatták a szolgálati
autójukat és – motorjukat, felpróbálhatták a golyóálló
mellényeket és bilincseket, végül a fogdát is
megnéztük.

Idén is jó helyre kerültek
a helyi legmagasabb szintû el-

ismerések az oktatás, 
az egészségügy, a közmûvelõ-

dés és a sport területén
kiemelkedõt alkotóknak.

Gratulálunk Szabóné Mizsei Ju-
liannának, Halasi Mihálynénak,

dr. Zsigó Lászlónak,
Sápi Jánosnénak, 
Sólyom Jánosnak

és Móczó Istvánnak

Ilyen is volt a 2008-as nyárIlyen is volt a 2008-as nyár

Az idei Lajos-
mizsei Napok kétség-
telenül legtöbb érdek-
lõdõt vonzó eseménye
a Bikini-koncert volt.
Kitettek magukért, na-
gyon jó hangulatú es-
tét adtak nekünk.

Augusztus 20-án adták
át használóinak a kerékpárutat is. 
Örömmel tapasztalható, hogy településünkön egyre többen 

pattannak csak úgy bringára vagy csatolják fel a görkorcsolyát.

Az idei Fürkész tábor a reneszánsz jegyében zajlott
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