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Délelõtt 10 órakor egy könyvbemutató nyitotta a nap
eseményeit. Bánkiné Molnár Erzsébet, A kunok
Magyarországon címû könyv szerzõje, a kiskunfél-
egyházi múzeum volt igazgatója, valamint a jelenlegi
és a már leköszönõ kun kapitányok tették tiszteletü-
ket nálunk.

A Fekete István Általános Iskolában a hagyomá-
nyokhoz híven könyvajánló fesztivált rendeztek a
kultúra napján. A fotón a lelkes könyv-
ajánlók egy csoportja lát-
ható.

A KULTÚRA NAPJA LAJOSMIZSÉN

A diákok kultúra napi könyvajánlót tartot-
tak egymásnak a Fekete István Általános
Iskola Felsõlajosi Tagintézményében is.

Dunai Tamás Szavakat fúvok címû önálló estjét hallgat-
hatták meg az érdeklõdõk a mûvelõdési ház és könyvtár
dísztermében a nap zárásaként. Az elõadó nem okozott 
csalódást közönségének:
sokoldalú 
személyiségével és 
tehetségével felemelõ 
pillanatokat szerzett
a jelenlévõknek.
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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

Külterületi utak mentén végzendõ 
tisztításra való felhívás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a város közterületeinek tisztán
tartásáról szóló rendeletében leszabályozta,
hogy a telekhatár és az úttest, földút, dûlõút
közötti zöldfelület és az azon található fák,
bokrok, cserjék gondozását, ápolását, hulla-
dék- és gyommentesítését az ingatlan hasz-
nálójának kell elvégeznie. Az utak belátható-
sága és ezáltal a közlekedés zavartalansága
érdekében kérem a külterületi ingatlanok tu-
lajdonosait, hogy tegyenek eleget kötelezett-
ségüknek.

Kóbor ebekkel
kapcsolatos 

tájékoztatás

Számos bejelentés érkezik hivatalunkhoz a
közterületen gazdátlanul kóborló ebekkel
kapcsolatban, mely állatok akár veszélyt is
jelenthetnek a lakosságra. Aki kutyát tart,
felelõsséggel tartozik annak rendszeres ellá-
tásáért, ápolásáért, és köteles gondoskodni
felügyeletérõl, továbbá általános szabályok
szerint felel azért a kárért, melyet az állat
másnak okoz. Lajosmizse Város Önkor-
mányzatának kötelezettsége, hogy a közte-
rületen kóborló kutyák befogatásáról gon-
doskodjon. A Tatárszentgyörgyi Állatmen-
hellyel szerzõdést kötött az önkormányzat,
aki bejelentés alapján elvégzi a befogást.
A tavalyi évben 11 alkalommal, 31 darab ku-
tya befogására került sor, melynek költsége
megközelítette a 400 ezer forintot. Fentie-
ken kívül 10 esetben fellelhetõ volt a kutya-
tulajdonos, akiket a hivatal felszólított. 

Fel szeretnénk hívni a figyelmét a kutya-
tartóknak, hogy annak ellenére, hogy jogsza-
bályok fektetik le a kedvtelésbõl tartott álla-
tok tartásának feltételeit, és a szabályok be
nem tartása szankciókat von maga után,
KÖZÖS ÉRDEKÜNK, hogy megelõzzük a
kóbor kutyák okozta problémákat. 

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük a felajánlást támoga-
tóinknak, akik a 2007. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át a

Lajosmizséért Közalapítványnak adták.
Kérjük továbbra is mindazokat, akik tá-

mogatják a közalapítvány célját, hogy ami-
kor a 2008-as adóbevallást készítik (vagy a
munkáltató készíti el), gondoljanak ismét a
Lajosmizséért Közalapítvány támogatására.

Az adóbevallásban az 1% felajánlására
szolgáló nyomtatvány megfelelõ sorában,
kérjük, tüntessék fel a 18347250-1-03 adó-
számot.

Segítségüket céljaink megvalósításához
tisztelettel köszönjük! 

Lajosmizséért Közalapítvány
kuratóriuma

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII.
törvény módosítását követõen 2009. ja-
nuár 23-ától az üzembentartói jog be-
jegyzése illetékköteles. 

Az illeték mértéke az átírási illeték
25%-a.

Tájékoztatásul jelezzük az átírási ille-
ték mértékét:

– gépjármû tulajdonjogának meg-
szerzése esetén az illeték mértéke a haj-
tómotor hengerûrtartalmának minden
megkezdett cm3-e után 18 forint, az
1890 cm3-t meghaladó hengerûrtartal-
mú személygépkocsi és az 500 cm3-t
meghaladó hajtómotor hengerûrtartal-
mú motorkerékpár esetén minden meg-
kezdett cm3-e után 24 forint;

– pótkocsi tulajdonjogának megszer-
zéséért, ha a pótkocsi megengedett leg-
nagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem
haladja meg, 9000 forint, minden más
esetben 22 000 forint illetéket kell fi-
zetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Állam-
reform Operatív Program A polgármesteri hivatalok szervezetfejleszté-
se támogatási keretére, Lajosmizse város polgármesteri hivatalának
szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében címmel. A bírálóbizott-

ság támogatásra érdemesnek ítélte a projektet, ami összegszerûen 17 088 882 Ft támogatást jelent. Az önkor-
mányzat a projekt megvalósításához 1 485 990 Ft önerõt tesz hozzá. 

A támogatásból korszerû, testre szabott településüzemeltetési és fejlesztési programot fogunk kidolgozni és be-
vezetni. Emellett kialakítjuk az elektronikus ügyfélkapus ügyintézõ rendszert, és a városi honlapot olyanformán ala-
kítjuk át, hogy alkalmas legyen az elektronikus ügyintézésre. Az elektronikus ügyintézés alapfeltételeként tovább-
fejlesztjük a jelenlegi iktatórendszert és a városháza ügyfélhívó rendszerét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tájékoztató bankszámlaszám-változásról
Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2009. február 1-jétõl Lajosmizse Város Önkormányzatá-

nak számlavezetõ pénzintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Ehhez kapcsolódóan az egyes
bankszámláink száma megváltozott.

Kérjük, hogy a 2009. február 1-je után esedékes befizetéseiket az alábbi bankszámlaszámokra
szíveskedjenek teljesíteni:

Sorszám Számlaszám Számla megnevezése
1. 10402599-00026400-00000006 Költségvetési elszámolási számla
2. 10402599-00026401-00000005 SZIGÜ Rt. által beszedett összeg számla
3. 10402599-00026402-00000004 Tartózkodási idõ utáni idegenforgalmi adó
4. 10402599-00026403-00000003 Lajosmizse város eljárási illeték számla
5. 10402599-00026404-00000002 Helyi iparûzésiadó-beszedési számla
6. 10402599-00026405-00000001 Bírság számla
7. 10402599-00026406-00000000 Késedelmi pótlék számla
8. 10402599-00026407-00000009 Luxusadó-beszedési számla
9. 10402599-00026408-00000008 Talajterhelésidíj-elszámolási számla

10. 10402599-00026409-00000007 Cigány-roma helyi kisebbségi önkormányzat számla
11. 10402599-00026410-00000003 Idegenbevétel-beszedési számla
12. 10402599-00026411-00000002 Állami hozzájárulások számla
13. 10402599-00026412-00000001 Bérlakások értékesítés lebonyolítása számla
14. 10402599-00026413-00000000 Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó-

beszedési számla
15. 10402599-00026414-00000009 Egyéb bevételek beszedési számla
16. 10402599-00026415-00000008 Gépjármûadó-beszedési számla
17. 10402599-00026416-00000007 Területfejlesztési támogatás
18. 10402599-00026417-00000006 Év végi folyószámlahitel számla
19. 10402599-00026418-00000005 Lajosmizse Polgármesteri Hivatal lakásépítési számla

A kint lévõ csekkeken befizetést ne eszközöljenek, akinek esedékes fizetési kötelezettsége van,
kérjük fáradjon be hivatalunkhoz, és itt megkapja a befizetéshez szükséges csekket.

Az adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez a befizetési határidõ elõtt, tájékoztatóval együtt
postázzuk az új csekkeket.

Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik pénzforgalmi bankszámlával rendelkeznek, hogy fizetési
kötelezettségüket átutalással kell teljesíteniük.

A pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezõ adózóknak belföldi postautalvánnyal (csekk)
vagy belföldi bankszámláról történõ átutalással kell a fizetési kötelezettségét teljesítenie. 

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
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kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behaj-
tandó köztartozásnak minõsül.

A kárenyhítõ juttatásra a termelõ abban az
esetben jogosult, amennyiben

a) a kárenyhítési hozzájárulást határidõre
maradéktalanul befizette, és

b) a használatában levõ termõföldön bekö-
vetkezett belvíz- és fagykárt az agrárkár-megál-
lapító szervhez a káresemény bekövetkezésétõl
számított tíz napon belül bejelentette, és

c) a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igénye az
agrárkár-megállapító szervhez a tárgyév október
20-áig beérkezett, és

d) az agrárkár-megállapító szerv által felül-
vizsgált kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igénye
az agrárkár-megállapító szervtõl legkésõbb a
tárgyév november 10-éig beérkezett az agrárkár-
enyhítési szervhez, illetve

e) aszály esetén a miniszter az aszályhelyzet
fennállásáról közleményt ad ki.

A kárenyhítõ juttatást a termelõ részére akkor
lehet megállapítani, ha a használatában levõ ter-
mõföld a kár bekövetkezésekor és a kárenyhítõ
juttatásra vonatkozó igény benyújtásakor is a
használatában volt.

A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötele-
zett termelõ legkésõbb a kárenyhítõ juttatásra
vonatkozó igényének benyújtásával egyidejûleg
köteles bejelenteni az agrárkár-enyhítési szerv-
nek a kárra biztosítóval történt szerzõdésköté-
sét, valamint e szerzõdés alapján a kárral össze-
függésben a biztosító által a részére megállapí-
tott összeget. Ha ez az összeg csak az igénybe-
jelentést követõen válik ismertté, akkor a mezõ-
gazdasági termelõ e körülményt a tudomásszer-
zéstõl számított nyolc napon belül köteles beje-
lenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén a termelõ nem jogosult kárenyhítõ jutta-
tásra.

A tárgyévi kárenyhítõ juttatások mértékének
meghatározásánál a tárgyévet megelõzõ év ok-
tóber 1-jétõl a tárgyév szeptember 30-áig bekö-
vetkezett elemi károkat kell figyelembe venni. Az
ezt követõ idõszakban bekövetkezett elemi kár a
következõ évi kárenyhítési igény megállapításá-
nál érvényesíthetõ.

A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötele-
zett mezõgazdasági termelõ elemi csapás ese-
tén legfeljebb a hozamérték-csökkenés alapján
kiszámított kárenyhítõ juttatási igényének 80%-
os, kedvezõtlen adottságú területeken 90%-os
mértéke szerinti kárenyhítõ juttatásra jogosult.

A hozamérték-csökkenés kiszámításának
módját, az elemi csapás bejelentésének, igazo-
lásának, az elõlegfizetési és a kárenyhítõ juttatás
iránti igény benyújtásának, a kárenyhítõ juttatás
megállapításának részletes szabályait, a káreny-
hítõ juttatás jogszabálysértés esetén jogosulat-
lannak minõsülõ részét és az ellenõrzés rendjét,
a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõ-
gazdasági termelõ által a kárenyhítési hozzájáru-
lás fizetési kötelezettségvállalás megtételének
részletes szabályait késõbbiekben megjelenõ
rendeletben határozzák meg.

Összeállította: Agócs Bernadett
ÚMVP-tanácsadó

Tel.: 30/298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu 

Tavaly év végén jelent meg a 2008. évi CI.
törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl
és a kárenyhítési hozzájárulásról, mely február
elején lép hatályba. 

A törvény célja a mezõgazdasági termelõk
befizetésébõl és az állam ezzel legalább azonos
összegû költségvetési támogatásából keletkezõ
pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizetõ
mezõgazdasági termelõk körében az elemi kár
okozta károk részbeni megtérítésére szolgál.

A gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vál-
lalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõk a
használatukban lévõ termõföld alapján kötelesek
részt venni a nemzeti agrárkár-enyhítési rend-
szerben, de az õstermelõk szabadon választhat-
nak. Az õstermelõk közokiratba vagy teljes bizo-
nyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal
vállalhatnak határozatlan idõre kötelezettséget a
kárenyhítési hozzájárulás fizetésére. A nyilatko-
zat legkésõbb az egységes kérelem benyújtási
határidejéig tehetõ meg. 

Az õstermelõ kárenyhítési hozzájárulás fize-
tési kötelezettsége megszûnik, ha 

a) az egységes kérelem benyújtását megelõ-
zõen meghal,

b) közokiratba vagy teljes bizonyító erejû ma-
gánokiratba foglalt nyilatkozattal visszavonja a
nyilatkozatát,

c) egyéni vállalkozóként nyújt be egységes
kérelmet.

Az õstermelõ az egységes kérelem benyújtá-
sát követõ halála esetén a kárenyhítési hozzájá-
rulás megfizetésére az az örökös kötelezett, aki-
nek részére a támogatást kifizetik.

Ha a mezõgazdasági õstermelõ egyben egyé-
ni vállalkozó is, a kárenyhítési hozzájárulás fize-
tési kötelezettségét az egyéni vállalkozóra vonat-
kozó szabályok szerint kell teljesítenie.

A korábbi törvény alapján kötött kárenyhítési
szerzõdések e törvény hatálybalépésének napjá-
val a törvény erejénél fogva megszûnnek. Az õs-
termelõk szerzõdéseik alapján azonban tovább-
ra is jogosultak maradnak – nyilatkozat megtéte-
le nélkül –, amennyiben az egységes kérelem
benyújtására elõírt határidõ lejártáig nem nyújta-
nak be teljes bizonyító erejû magánokiratban
foglalt nyilatkozatot arról, hogy a továbbiakban
nem kívánnak kárenyhítõ juttatásra jogosultsá-
got szerezni.

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése csak
a jogszabályban meghatározott feltételek teljesí-
tése esetén jogosít kárenyhítõ juttatás igénybe-
vételére. A megfizetett kárenyhítési hozzájárulás
nem követelhetõ vissza.

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke: 
a) szõlõ- és gyümölcsültetvény területe után

évenként és hektáronként 2000 forint,
b) egyéb termõföldterület után évenként és

hektáronként 800 forint.
A termelõ a kárenyhítési hozzájárulás össze-

gét a tárgyév június 30-áig banki átutalással, a
befizetõ azonosítására alkalmas módon a re-
gisztrációs szám és az adószám vagy az adó-
azonosító jel megadásával köteles befizetni az
agrárkár-enyhítési szerv számlájára. Határidõ-
ben történõ befizetésnek kizárólag az agrárkár-
enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig
jóváírt összeg tekinthetõ. A meg nem fizetett

Változás az agrárkár-enyhítési rendszerben

Tisztelt Gépjármû Tulajdonosok!
Forgalomból kivont gépjármû elidegenítése esetén, amennyiben a változást az eladó
bejelenti, akkor forgalomba való visszahelyezést követõ hónap elsõ napjától a vevõ
minõsül az adó alanyának. 
Kérjük, a gépjármû eladását haladéktalanul jelentsék Lajosmizse Város Okmányirodá-
jában!

Amennyiben a gépjármû tulajdonos adókötelezettsége 2009. évben nem változik,
az adó összegét két egyenlõ részletben – az elsõ félévi részét 2009. március 15-ig, a
második félévi részét szeptember 15-ig – a 2008. évi határozat alapján kell megfizet-
ni. Ha az adókötelezettségben valamilyen okból változás következik be, arról új hatá-
rozatban értesítjük a tisztelt tulajdonost. A fizetési értesítõ minden ügyfelünknek a fi-
zetési határidõt megelõzõen megküldésre kerül.

FARSANGI
BÁL

A felsõlajosi óvoda szülõi munkakö-
zössége jótékonysági bált rendez a
felsõlajosi Faluházban 2009. február
28-án, amelyre minden kedves mu-
latni vágyót szeretettel várunk! 

Jegyek kaphatók a felsõlajosi óvo-
dában, vagy megrendelhetõk a
76/356-362-es telefonszámon.

Nyílt nap
A Fekete István Általános Iskola
Felsõlajosi Tagintézménye szere-
tettel várja a leendõ kisiskoláso-
kat és kedves szüleiket a 2009.
április 7-én tartandó nyílt napra. 

A Cziffra György Mûvészeti Iskola
21 zenetagozatos felsõlajosi tanu-
lója sikeres félévi vizsgát tett 2009.
január 26-án a Faluházban.

Hírek Felsõlajosról
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SZAKMAI PROGRAMOK

A személyiség érését és a gyermek szociali-
zációját elõsegítõ csoportos foglalkozások:

– pszichodráma,
– kommunikációs és konfliktuskezelési

tréning fiatalok részére,
– szociális beilleszkedést segítõ trénin-

gek fiatalok részére.
Kommunikációs és egyéb önismereti, il-

letve szociális beilleszkedést segítõ trénin-
gek:

– kommunikációs tréning szülõknek.
A szakmai programok folyamatába il-

leszkedõ, annak célját erõsítõ
programok:

– 2 nyári tábor lebonyolítása.

A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

MÓDJA

1. Lajosmizse Város Önkormány-
zata Egészségügyi, Gyermekjóléti

és Szociális Intézménye (intézmény) által
biztosított projektmenedzseri tevékenység
és az intézmény Gyermekjóléti Szolgálata
által biztosított szakmai vezetés.

2. 1 fõ szociális munkás felvétele a szak-
mai megvalósító tevékenység idõszakára,
koordinátori szerepre.

3. Külsõ szakértõk (pszichológus, gyer-
mekpszichológus, családterapeuta, dráma-
pedagógus, pedagógus, tréner…) bevonása
a szakmai programok megvalósításába.

4. A szakemberekkel foglalkozó szuper-
vízor biztosítása, bevonása.

HELYSZÍN: EGÉSZSÉGHÁZ, 
LAJOSMIZSE, Dózsa Gy. út 104–106.

A 2 ÉVES PROJEKTIDÕSZAK
ÉS FELADATAI

2009. január, február, március:
Elõkészítés: külsõ szakértõk kiválasztásá-
hoz árajánlatok bekérése, szakértõkkel
szerzõdéskötés. A kiválasztott szakértõk
szakmai tevékenységének bemutatása egy
szakmai tanácskozáson, a lajosmizsei gyer-
mekvédelmi konferencián, ezt követõen a
programban részt vevõk (gyermekek, szü-
leik) kiválasztása. A megvalósítást szolgáló
helyszínek (Egészségház) erre szolgáló he-
lyiségeinek rendbehozatala, és a megvaló-
sítást szolgáló eszközök beszerzése. 1 fõ
közalkalmazott szociális munkás felvéte-
lének pályáztatása, foglalkoztatása. Támo-
gatói szerzõdés megkötése a pályázat irá-
nyító hatóságával.

2009. április – 2010. szeptember: 
Szakmai megvalósító tevékenységek.

2010. október, november, december:
Zárás, pénzügyi elszámolás.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
2 év nyomon követés, 5 év tulajdonjog
fenntartása a beszerzett eszközökben,
2020-ig dokumentáció megõrzése.

Józsáné dr. Kiss Irén
projektmenedzser

Köszönõlevél
Köszönjük, hogy a 2008. évben személyi
jövedelemadójának 1%-ával támogatta a
Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány tevé-
kenységét. A befolyt összeget, 63 990 Ft-
ot alapítványunk céljainak megvalósítá-
sára, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozá-
sában lévõ gyermekek részére, nyári tá-
bor szervezésére fordítottuk. Kérjük,
hogy a 2009. évben is támogassa alapítvá-
nyunk sikeres mûködését személyi jöve-
delemadója 1%-ának felajánlásával. 

Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány 
6050 Lajosmizse, 

Dózsa György út 104–106.
Adószám: 18361850-1-03

Számlaszám: OTP Bank Lajosmizse
11732167-20081665

Köszönettel:
Józsáné dr. Kiss Irén,

a kuratórium elnöke

Nyert a lajosmizsei önkormányzat
GYERMEKVÉDELMI PÁLYÁZATA

Lajosmizse Város Önkormányzata az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP)
5.2.5/08/1/A kódszámú, Gyermekek
és fiatalok integrációs programjai
címû kiírására pályázatot nyújtott be
a gyermekvédelmi komponensben
2008. szeptember 10-én. A Lajos-
mizsei Gyermekjóléti Szolgálat pre-
venciós célú gyermekvédelmi prog-
ramjai 2009–2010-ben címû projekt-
terv megvalósítására 19 997 204 Ft tá-
mogatást ítélt oda a bírálóbizottság,
amely a maximális elnyerhetõ 20 mil-
lió Ft-ot megközelítõ összeg. Pályáza-
tunk az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

Az önkormányzat és a gyermekek-
kel foglalkozó helyi szakemberek a
pályázattal célul tûzték ki a hátrá-
nyokkal küzdõ iskoláskorú gyerme-
kek és családjaik integrációs esélyei-
nek növelését oktatási rendszeren kí-
vüli megelõzõ célú programokkal,
amelyek kompenzálják hátrányaikat.
Célcsoport a családban élõ, a
Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat
klienskörébe tartozó, elsõsorban
10 év feletti gyermekek és szüleik.

Szakmai tanácskozás a pályá-
zatban részt vevõ intézmények
és szakemberek képviseletével

Véradási napok Lajosmizsén
2009-ben:

március 19.
június 18.
október 1.

december 17. 

Köszönjük, hogy segített máson!

2009-ben is nyert 
az önkormányzat pályázata 

a Mindenki ebédel
programban 

Lajosmizse Város Önkormányzatának
pályázata nyert 20 gyermek hétvégi és is-
kolai szünetben történõ étkeztetésére.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány által
kiírt Mindenki ebédel program célja a
leginkább rászoruló gyermekek rendsze-
res és egészséges táplálkozásának bizto-
sítása. A célkitûzés megvalósulása érde-
kében a Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai heti rendszerességgel, 160 alka-
lomra elegendõ, összesen 1 500 000 fo-
rint értékû tartós élelmiszercsomagot
osztanak ki egy éven keresztül a halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyermekek-
nek. Az alapítvány élelmiszercsomagja
napi egyszeri meleg étkezést biztosít.

A Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai
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Az elõzõ évekhez mérten magas színvo-
nalú vendéglátás jellemezte a 2009-es ala-
pítványi bált is. Minden évben köszönet-
képpen az alapítvány támogatói számára
zenés, táncos, hangulatos mulatságot
szervezünk, amelynek természetesen lé-
nyeges eleme a lehetõség felkínálása az
újbóli adományozásra. 

Az idei pohárköszöntõt az est fõvédnöke, Gajdácsi György, a Gajdácsi Flakon
Kft. ügyvezetõ igazgatója, az alapítvány egyik legbõkezûbb támogatója mondta.
A Szél csárda által készített ízletes vacsora után érkeztek a meglepetésvendégek:
Tihanyi-Tóth Csaba és felesége, Bognár Rita, akik operettslágereket adtak elõ. Az
általuk levezényelt árverés során gazdát cseréltek festmények, Galambos Erzsi

híres színházi jelmeze, valamint könyvek
örökbefogadására is volt lehetõség. A be-
vétel túlszárnyalta a tavalyit, tehát idén is
lesz módunk gyermekmajálist szervezni.
A táncok sorát a Sivatag rózsái hastáncos-
csoport kezdte, s kedves vendégeink haj-
nalig folytatták a vendéglátók nagy meg-
elégedésére. 

(Szerk.)

A LAJOSMIZSEI KULTÚRAPÁRTOLÓK
jó hangulatban nyitották az évet

KÖNYVPÁRTOLÓJEGY 
A lajosmizsei könyv- és könyvtárbarátok számára egy új le-
hetõséget kínálunk alapítványunk támogatására. A könyv-
tár teljes állományából 5000 Ft-os KÖNYVPÁRTOLÓ-

JEGY megvásárlásával a kiválasztott könyvbe/könyvekbe bekerül ex libris-
ként az ön neve. 

A pártfogásába vett könyv/könyvek benn maradnak a könyvtári forgalom-
ban, tehát bármelyik olvasónk szembesülhet a támogató nagylelkû adomá-
nyával.

Felajánlása az alapítványunk bevételeit gazdagítja, melyet a könyvtár olva-
sást népszerûsítõ versenyeinek díjazására fordítunk.

Bõvebb információ a városi könyvtárban kapható. Hálás köszönettel
vesszük könyvpártoló igyekezetét.

A LAJOSMIZSEI KULTÚRAPÁRTOLÓ ALAPÍTVÁNY

Február 14. (szombat), 9.00 óra
Könyvtári kézmûves-foglalkozás
MOZAIKKÉSZÍTÉS
A foglalkozást tartja: Dudás Klári, Király
Zsuzsi. Helyszín: könyvtár.
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom.

Február 14. (szombat), 17.00 óra
Moldvai gyermektáncház
a Flótás együttessel
Helyszín: mûvelõdési ház díszterme.
Belépés díjtalan.

Kiállítás óvodások téli munkáiból
Február 17–28-áig tekinthetõ meg.

Február 18. (szerda), 10.30 óra
Mese a két kicsi borzról
Zenés bábjáték a Mimikri bábszínház 
elõadásában. Óvodásbérlet.

Február 27. (péntek), 10.30 óra
Mátyás király krónikása
Zenés mesejáték a Grimm-Busz színház
elõadásában. Óvodásbérlet.

Február 28. (szombat), 19.00 óra
Eisemann–Szilágyi: Én és a kisöcsém
Zenés bohózat 2 részben a Körúti
Színház elõadásában. Szereplõk: 
Koltai Róbert és fiatal tehetségek.
Vidám színházi esték bérlet 2. elõadása.
Jegyek korlátozott számban még
vásárolhatók! Belépõ: 2200 Ft.

Március 2. (hétfõ), 16.00 óra
KÖNYVBEMUTATÓ
Szécsi Katalin: Tarka szárnyú pillangó.
Közremûködik: Borzák Tibor újságíró.
Belépés díjtalan.

Március 7. (szombat), 9.00 óra
Könyvtári kézmûves-foglalkozás
gyerekeknek
Papírszalagos katica készítése
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna.
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom.

Március 10. (kedd), 18.00 óra
Keresztes Zsuzsa rongyképkiállítása
Megnyitja: Basky András polgármester.
Közremûködik: 
Lajosmizsei Városi Kamarakórus.
Megtekinthetõ: március 27-éig.

Március 11. (szerda), 19.00 óra
John Patric: Az ajándék gésa 
Vígjáték 2 részben a Körúti Színház
elõadásában.
Szereplõk: Tahi-Tóth László, Kautzky
Armand, Szabó Erika, Beleznay Endre /
Hadházi László, Király Adrián stb.
Vidám Színházi Esték Bérlet 3.
elõadása. Jegyek korlátozott számban
2200 Ft-os áron még kaphatók.

Március 14. (szombat), 17.00 óra
Moldvai gyermektáncház
a Flótás együttessel
Belépés díjtalan.

Március 15. (vasárnap), 10.00 óra
Ünnepi megemlékezés
az 1848-as forradalomra
Közremûködik:
Palicsi József Attila Mûvelõdési
Egyesület, valamint Dávid Roland
énekes és Kõrösi Csaba színmûvész.
Mûsor után koszorúzás a templom
melletti Turulos emlékmûnél.

Március 21. (szombat), 9.00 óra
Könyvtári kézmûves-foglalkozás 
gyerekeknek
Gyöngyékszer készítése
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna.
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom.

Március 25. (szerda), 10.30 óra
Mérges vadmalacka – zenés bábjáték
Meserét bábszínház. Óvodásbérlet.

Március 27. (péntek), 10.30 óra
A maharadzsa szíve
zenés mesejáték
Grimm-Busz színház. Kisiskolásbérlet.

OLVASÓDERBI
A városi könyvtár a Lajosmizsei
Kultúrapártoló Alapítvánnyal egyetem-
ben a Fekete István Általános Iskola
osztályai számára olvasási versenyt
hirdet, melynek végén a legjobban tel-
jesítõ osztályok között 60 000 Ft-os
pénzjutalmat osztunk szét, amelyet
osztálykirándulásra vagy egy közösen
elhatározott célra fordíthatnak. Ezúttal
Fekete István mûvei mellett Böször-
ményi Gyula és Csukás István könyvei
közül is olvashatnak a versenyezni
szándékozó diákok.

A részletekkel kapcsolatban keres-
sék a városi könyvtár könyvtárosait!

A 2009-es évben is méltóképpen meg-
ünnepeltük a kultúra napját Lajosmizsén.
Ennek egyik jelentõs programját A KU-
NOK MAGYARORSZÁGON címû könyv
bemutatója jelentette, melynek az írója
Bánkiné Molnár Erzsébet. A 300 szemé-
lyes mozi- és színházterem teljesen meg-
telt, fõképpen felsõ tagozatos diákokkal,
tanárokkal és érdeklõdõkkel.

A könyvbemutató azért is számítha-
tott nagy érdeklõdésre, mert a bemuta-
tón jelen volt a könyv írója, valamint az
ezredforduló utáni elsõ, második és a
harmadik kiskun kapitány is. A kapitá-
nyok annak rendje-módja szerint szép
egyenruhában díszelegtek az elõadá-
son.

A bemutatón a mûsorvezetõ – Só-
lyom János – üdvözölt minden kedves
érdeklõdõt, megjelentet, a kedves ven-
dégeket, majd bemutatta õket. 

Elõször a könyv íróját, Bánkiné Mol-
nár Erzsébetet, aki az MTA doktora, a
Múzeumi Tudományos Tanács elnöke,
levéltáros-történész. Õ a kiskunfélegy-
házi múzeum igazgatója volt, ahonnan
nyugdíjba vonult. Talán mondanom sem
kell, hogy a mai napig is aktívan dolgo-
zik a számára leginkább megfelelõ he-
lyen, a kiváló, színvonalas Múzeumõr
címû múzeumi ismeretterjesztõ lap
szerkesztõjeként. 

Ezután a kapitányok bemutatása kö-
vetkezett. Ván Jenõ az elsõ kiskun kapi-
tány, akit kétszer választottunk meg ka-
pitánynak, õt Kiskunfélegyháza javasol-
ta erre a tisztségre. Sövény Sándor, Sza-
badszállás jelöltje kapta meg ezután a
megtisztelõ kapitányi rangot. Majd jelen-
legi kapitányunk, a Kiskunlacháza által
delegált Fábián József került bemutatás-
ra. Itt meg kell jegyeznem, hogy mindig
az a település állít kapitányjelöltet, ame-
lyik abban az évben megrendezi a kis-
kun találkozót. Fábián József még a sü-
vegét is feltette, hogy teljes díszben lát-
hassuk, hogyan nézett ki valaha egy iga-
zi kiskun kapitány. (Hát még ha azt is
tudnánk, hogy mekkora hatalom járt egy
ilyen kapitányi ranghoz!)

Ezután Ván Jenõ – az elsõ kiskun ka-
pitány – mutatta be a könyvet. Néhány
történelmi adattal támasztotta alá a ha-
zánkba telepített kunok életét, utalt a be-
telepítés körülményeire, Kötöny kán (ki-
rály) meggyilkolására, ami a magyarság
további sorsát jelentõsen befolyásoló
tényezõ volt. Tudvalévõ, hogy a muhi
pusztai csatában megsemmisítõ vere-
séget szenvedett IV. Béla királyunk által
vezetett magyar sereg, s az egyik nagy,
jóvátehetetlen hibát a már hazánkban
élõ kunok távolléte jelentette. Ezután be-
szélt a kunok beilleszkedésérõl, azok
problémáiról, hogy milyen hosszú idõ
telt el addig, amíg lecsendesedtek a hul-
lámok a kunok és a magyarok közötti
másság miatt. Felhívta a figyelmet a
könyv értékére, hitelességére és hiány-
pótló tulajdonságára, fontosságára. Ván
Jenõ elmondta, hogy ez a könyv már
egyszer 2000-ben kiadásra került a
Néprajzi Egyetemi Hallgatóknak sorozat-
ban. Az újbóli, kiegészített ismereteket
tartalmazó könyvet a Kiskun Önkor-
mányzatok Szövetsége adta ki 2008-
ban. A nyomdai megrendelés és a vele
kapcsolatos egyéb ügyekben jelentõs
segítséget kapott Sólyom Jánostól, aki a
többi szövetségi tagtól kapott megbí-
zást, hogy a nyomtatással kapcsolatban
intézkedjen. Az elsõ kiskun kapitányunk
reményét fejezte ki, hogy sokan fognak
majd érdeklõdni ezután az olvasmányos
könyv után, azt elolvasva világosan lát-
ják majd a tatárjárás utáni idõket, az azt
követõ eseményeket, valamint a nap-
jainkban is élõ kun hagyományokat,
emlékeket. 

Ezután az író mondott sok értékes
adalékot a könyvvel kapcsolatban, meg-
születésének miértjérõl, jelentõségérõl.
Fölvázolta azt a tényt, hogy annak elle-
nére, hogy itt pl. a Duna–Tisza közére a
kunok lettek betelepítve, nem nagyon is-
merjük a kunok történelmét, szokásait.
Elmondta, hogy a jászkun nemzetként
emlegetett népesség kun identitását
még fenntartotta a remidált puszták tu-
lajdonjoga, de az utolsó pusztafelosztá-

A KUNOK MAGYARORSZÁGON
Kultúranapi könyvbemutató

A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
februári, márciusi rendezvényei

sokkal a XIX. század végén visszavonha-
tatlanul gyökértelenné vált. A kun hagyo-
mányok feléledése az 1930-as években
új lendületet kapott. A kun azonosság-
tudat soha nem tûnt el egészen, csupán
hosszabb-rövidebb lappangó korszakai
váltották egymást. Ezután megköszönte
a lehetõséget, azt, hogy ilyen sokan el-
jöttek, és optimista hangnemben búcsú-
zott el a hallgatóságtól.

Zárásként a mûsorvezetõ kérésére
mindegyik kun kapitány elmondta né-
hány gondolatát, megköszönte a részvé-
teli lehetõséget, majd nagy taps kísére-
tében elbúcsúzott.

Sólyom János 
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Beszámoló a 2008. december 22-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülés

határozatáról
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pályá-
zat benyújtása Kompetenciaalapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – innovatív intézmé-
nyekben (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati támogatására tárgykörû 187/2008. (XII. 10.)
számú határozatát visszavonja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyúttal felkéri a pol-
gármestert, hogy az Educatio Kht. honlapján közzétett országos listán szerepelõ
szakértõk közül legalább három személytõl kérjen be ajánlatot a Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program Kompetenciaalapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – innovatív in-
tézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázatának komplex szaktanácsadói támoga-
tása 5 feladatellátási helyre az alábbiak alapján:

– helyszíni, intézményi munka,
– tanácsadói komplex helyzetelemzés elkészítése,
– a szakmai feladatterv tartalmának felülvizsgálata, véleményezése, ellenjegy-

zése.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a polgármes-

tert, hogy az árajánlatok beérkezését követõen Kompetenciaalapú oktatás, egyenlõ
hozzáférés – innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2) tárgykörû pályázat be-
nyújtását terjessze a 2009. januári soros képviselõ-testület elé.

Beszámoló a képviselõ-testület
2009. január 21-ei

ülésének határozatairól
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályáza-
tot nyújt be a TÁMOP kompetenciaalapú oktatás bevezetésére irányuló pályázati fel-
hívásra, amennyiben ezen tárgykörben ismételten kiírásra kerül a pályázat.

A pályázat négy feladatellátási helyre vonatkozik.
Általános iskolai oktatás tekintetében:
I. a Fekete István Általános Iskola Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz. alatti,
II. a Fekete István Általános Iskola Lajosmizse, Ceglédi utca 1. sz. alatti fel-

adatellátási helyeire.
Kollégiumi ellátás tekintetében:
III. a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma Lajosmizse, Ceglédi utca 1. sz.

alatti feladatellátási helyre.
Óvodai nevelés tekintetében:
IV. a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Lajosmizse, Attila u. 6. sz. alatti fel-

adatellátási helye.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza az Alfa Kur-

zus Oktatói és Kiadói Kft.-t az elõterjesztés mellékletében szereplõ ajánlatában fog-
lalt feladatok ellátására azzal, hogy az elkészült helyzetelemzésnek alkalmasnak kell
lennie az ismételt pályázati felhívásban közzétett szempontok szerint a pályázat be-
nyújtására. 

Amennyiben szükséges:
a) az elkészült helyzetelemzést az intézményeknek aktualizálni kell az új pályáza-

ti kiírásnak megfelelõen,
b) a megbízott szakértõ külön díjazás nélkül ellátja a szaktanácsadói közremûkö-

dést.
Az Alfa Kurzus Oktatói és Kiadói Kft.-t megbízási díj az alábbiak szerint illeti meg:
– óvodai feladatellátási helyenként 250 000 forint, 
– iskolai feladatellátási helyenként 400 000 forint,
– Kollégiumi feladatellátási helyenként 300 000 forint.
A megbízó a megbízási díj 80%-át a megbízott ajánlatában foglalt feladat elvég-

zésekor, 20%-át a pályázat benyújtását követõ befogadáskor fizeti meg a megbízott
részére. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint Lajosmizse és
Felsõlajos Közoktatási Intézmény Fenntartói Társulás Gesztor Önkormányzata köte-
lezettséget vállal arra, hogy Felsõlajos Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
döntésétõl függõen a döntésben megjelölt feladatellátási helyet a pályázatba bevon-
ja. Ebben az esetben a feladatellátási helyre esõ megbízási díj összegét Felsõlajos
Község Önkormányzatának kell biztosítania.

A képviselõ-testület megbízza a Mentor Iroda Kft.-t a pályázat kiírását követõen a
pályázati dokumentáció összeállításával az elõterjesztés mellékletét képezõ árajánla-
tában foglaltak szerint.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázati dokumentáció összeállításának költségére – bruttó 288 000
forint – a 2009. évi költségvetésében fedezetet biztosít.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert a megbízási szerzõdések, valamint sikeres pályázat estén a támogatási
szerzõdés aláírására.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja az elõterjesz-
tés 1. mellékletét (a melléklet elérhetõ Lajosmizse város honlapján: www.lajos-
mizse.hu / Települési önkormányzat) képezõ Kecskemét és Térsége Többcélú Tár-
sulás módosított társulási megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal a
módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete vállalja a közösségi el-
látások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellá-
tása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbû közösségi ellátása) biztosítását 2009.
évre.

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a határozat 1. pont-
jában foglalt feladat ellátására feladatellátási szerzõdést köt a Fõplébániai Karitász
Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, melynek aláírására felhatalmaz-
za a polgármestert.

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal ar-
ra, hogy a közösségi ellátások biztosításához szükséges 263 086 Ft lakosságarányos
települési hozzájárulás összegére a 2009. évi költségvetésében fedezetet biztosít. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Lajosmizse Város Pol-
gármesteri Hivatala köztisztviselõi 2009. évi munkateljesítmény-követelményeinek
alapját képezõ célokat a következõk szerint határozza meg:

A képviselõ-testület és szervei munkájának segítése a döntések körültekintõ, ala-
pos, törvényes, több döntési alternatívát biztosító elõkészítése, valamint következe-
tes, maradéktalan végrehajtása. 

Ezen belül különösen:
– A jogszabályi elõírásoknak megfelelés biztosítása a képviselõ-testület és bizott-

ságai döntéseinek elõkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehet-
séges döntési lehetõségek feltárására.

– A képviselõ-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott
határozatok végrehajtása.

– Felkészülés a 2009. évi európai parlamenti választások szakszerû és jogszerû
elõkészítésére és lebonyolítására, a köztisztviselõk és a szavazatszámláló bizottsági
tagok felkészítése.

– A költségvetési egyensúly fenntartása a 2009. évben is ésszerû, költségtaka-
rékos gazdálkodással, a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költ-
ségkímélõ lehetõségek feltárása és kiaknázása a város gazdálkodásának stabilitása
érdekében közösen az intézményvezetõkkel.

– A vagyongazdálkodás során törekedni kell az önkormányzati vagyon értékálló-
ságának megõrzésére, védelmére.

– Az önkormányzati beruházások elõkészítése és lebonyolítása során különös
gondot kell fordítani a közbeszerzési törvény elõírásának betartására. A közbeszer-
zési törvény hatálya alá nem tartozó beruházások tekintetében a közpénzek takaré-
kos felhasználását kell szem elõtt tartani.

– Az önkormányzati fenntartású intézmények hatékony és gazdaságos mûködte-
tését szolgáló intézkedések megtétele.

– A hatósági feladatok ellátása során kiemelt cél a törvényesség, a gyorsaság
(eljárási határidõk betartása), az eredményesség, valamint az ügyfélközpontú ügyin-
tézés megvalósítása. Az ügyfélközpontúság körében kiemelendõ, hogy az ügyintézõ
tevékenysége középpontjában az ügyfél áll, így elsõdleges a személyes bánásmód-
ban való részesítése, az udvarias, segítõkész, empatikus, rugalmas magatartás ta-
núsítása, a szakszerû tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás és információ nyújtása. 

– A felügyeleti jogkörben megtartott törvényességi ellenõrzések során feltárt hi-
bák, hiányosságok elemzése, a jogalkalmazási gyakorlat ennek megfelelõ megvál-
toztatása.

– A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kap-
csolatos, önkormányzatokat érintõ rendeletalkotás felülvizsgálata. 

– A köztisztviselõk kötelezõ, illetve a hivatal éves továbbképzési tervében foglalt
képzésben való részvételének biztosítása, valamint olyan, nem kötelezõ képzésekben
való részvétel támogatása a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott mértékben,
amely a köztisztviselõ munkájának magasabb színvonalon történõ ellátását segíti.

– Az ügyvitel területén a pontos, precíz, gyors munkavégzés megvalósítása.
– A belsõ kommunikáció és a szervezeti egységek közötti együttmûködés haté-

konyabbá tétele.
– Az e-közigazgatás bevezetésének elõkészítése, az önkormányzati honlap folya-

matos fejlesztése, karbantartása.
– A Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció je-

gyében címû ÁROP-1.A.2/A-2008-0091 azonosító számú nyertes pályázat megva-
lósítása az ütemezésnek megfelelõen.

– Jogszabályváltozásokból adódó új feladatok maradéktalan ellátása.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul veszi Kutasi-
né Nagy Katalin jegyzõ 2008. évre elõírt egyéni munkateljesítmény értékelésérõl
szóló beszámolóját.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a jegyzõ jelentését a
2008. július 1-jétõl 2008. december 31-éig tartó idõszakban a képviselõ-testület ál-
tal meghozott és 2008. december 31-éig lejárt határidejû határozatainak végrehajtá-
sáról elfogadja.

Nagy Erzsébet
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A Gyermekmosoly Alapítvány 1997
óta támogatja a kollégium hátrányos
helyzetû gyermekeit. 

2008-ban színházbérlet, Ciróka bér-
let, filmvetítés költségét vállalta át. Az
egynapos kollégiumi kirándulás költsé-
gét is az alapítvány fizette. Vásárol-
tunk jutalomkönyveket, karácsonyi
ajándékokat, zsetonárveréshez külön-
bözõ ajándéktárgyakat. Tanulóink a
szorgalmukkal, versenyeken való rész-
vételekkel, pluszfeladatok vállalásával
egész évben zsetonokat gyûjthetnek,
amelyeket félévkor és év végén aján-
déktárgyakra válthatnak be. Ez egy jól
mûködõ ösztönzõ rendszer. Év elején
különbözõ kategóriákban egyéni vagy
csoportos versenyeket hirdetünk tanu-
lóinknak. A nyerteseket zsetonokkal
jutalmazzuk, és fotóik felkerülnek a di-
csõségtáblára. A fotók kidolgoztatását
szintén az alapítvány fizeti. 

Hozzájárulunk még kérelem alapján
a rászorulók osztálykiránduláson, tá-
borokban való részvételéhez. 

* * *
A 2007. évi szja 1%-ából 138 801 Ft-ot
kaptunk. 

Az önkormányzat közmûvelõdési
célú pályázatán 170 000 Ft értékben
nyertünk sportszerek vásárlására, az
NCA mûködési célú pályázatán
250 000 Ft-ot nyertünk 2 db sík moni-
tor és 2 db számítógép vásárlására. 

* * *

A jelenlegi gazdasági helyzetben a csa-
ládok nagyon nagy szegénységben él-
nek, és egyre nagyobb szükség lesz a
rászoruló tanulók bármilyen jellegû
megsegítésére. Várhatóan több tanu-
lót kell majd támogatásban részesíteni
ahhoz, hogy eljuthassanak osztályki-
rándulásra, táborokba, színházba. 

Ehhez kérjük az önök segítségét, ha
tehetik, adójuk 1%-ának felajánlásá-
val, illetve a folyószámlánkra történõ
egyéni befizetéssel is támogathatják
alapítványunkat.

Adószámunk: 18354122-1-03
Folyószámlaszámunk:

FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET
51700162-11044860

Veszelszkiné Nagy Erika
a kuratórium elnöke

A GYERMEKMOSOLY
ALAPÍTVÁNYRÓL

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK
2008. 12. 10-étõl a Lajosmizsei Tûzvédelmi és
Mûszaki Mentési Köztestületnél az alábbi ese-
mények történtek:

– Az önkormányzat kérésére az Iskola-tó je-
gének frissítése.

Fontosabb események:
– 2008. 12. 12-én a ladánybenei Árva fatelep

területén nagy mennyiségû fûrészpor égett.
– 2008. 12. 13-án Lajosmizsén a Mizsei úton

10·4 m-es melléképület, és benne lévõ tárgyak
égtek.

– 2008. 12. 27-én az 50-es úton két személy-
autó ütközött. Az egyik motortere kigyulladt.
A másik autóból egy személyt ki kellett menteni.

– 2009. 01. 13-án Lajosmizsén a Bajcsy-Zsi-
liszky utcában egy 5·5-ös kazánház égett.

– 2009. 01. 19-én Felsõlajoson egy 5·7 m-es
kazánház égett.

Összegzés:
Tûzeset: 9
Baleset: 1
Téves jelzés, vaklárma: 0

A Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mûszaki Mentési
Köztestület nevében szeretném megköszönni
minden 2008-ban segítséget nyújtónak a szerve-
zet mûködéséhez elengedhetetlenül fontos TÁ-
MOGATÁST:
Amaris Kft. * APS-AVIPLAST SCHIESTL Kft.
* Autóalkatrész-bolt „POOL” Kereskedelmi Bt.
* AXIÁL JAVÍTÓ, Ker. és Szolg. Kft. * Ági
virág e. v. * Bányás Sándor e. v. * BUJDOSÓ
RÓBERT e. v. * CENTREA KFT. * CHARO-
LAIS Kft. * Czigány Csaba e. v. autószerelõ
mester * CSEH PÉKSÉG Sütõipari és Ker. Kft.
* DU-OIL Ker. és Szolg. Kft. * Felsõlajos
Község Önkormányzata * FREUDENBERG
Tömítésipari Kft. * G&S Bt. * Gajdacsi Flakon
Kft. * Gajdácsi János fafeldolgozó * GEMÜSE-
FRÜCHT Bt. * Gerébi Kúria Bt. * GLEDICIA
Kft. * GUMIRING Gumiipari Bt. * HÁZI-
SWEETS Édesipari Term. és Ker. Kft. * HÍRÖS
MÉH 2004 Kft. * HUNGARY ALIMENT Kft.
* Kármán Sándor e. v. épületasztalos * Keresz-
tes Kft. * Keskin Kft. * Kocsis Andrásné e. v.
mûanyag-feldolgozó * Králik László e. v. rönk-
fafeldolgozó * Ladánybene Község Önkor-
mányzata * Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatala * Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Kft. * Magyar Szárazvirág Kft. * Magyarvíz Kft.
* Mizse-Cipõ Kft. * Mizse-Coop Zrt. * Mizse-
Gastro Kft. * Mizse-Plast Kft. * Mizse Term. és
Ker. Kft. Tûzihorganyzó üzem * Mizse-Csibe
Takarmánygyártó és Ker. Kft. * MIZSE-KERT
Kft. * MIZSETÁP Kft. * Mobilszerviz Kft. *
NOVUS–90 Víztorony Kft. * NYILAK Kft. *
OLIVIA Kft. * POLITUR Vegyipari Szövetke-
zet * REGAMETALL Fémfeldolgozó Kft. *
REPRO Balaton Am. Ker. és Szolg. Kft. *
Seltech Elektronikai Bt. * SHADOM-Hidrogép
Kft. * SZIGMA Marker Kft. * Szilaj Péter gáz-
és autószerelõ mester * Szilaj Szilveszter Tamás
autóalkatrész-szaküzlet * Sûcs Istvánné * Tá-
borfalva Község Önkormányzata * TALIZMÁN
óra- és ékszerüzlet * Tanyacsárda Kft. * Társas-
ház, Lajosmizse * THYSSENKRUUP Építõ-
elemek Kft. * Váncsa Manufaktura Kft.

Koller Dániel
elnök

KORTÁRSOKTATÁS
LAJOSMIZSÉN

A kortársoktatás során a felnõtt ve-
zetõ által olyan képzést kapnak a
fiatalok, akik a késõbbiekben saját,
illetve fiatalabb kortársaikra tudnak
a meggyõzés, a példamutatás erejé-
vel hatni olyan témákban, mint pl.
stresszkezelés, drog-, alkoholpre-
venció, megfelelõ viselkedésformák,
helyes magatartás kialakítása.

Erre nyílik most lehetõség a la-
josmizsei Fekete István Általános
Iskolában 2009. február 9–11. kö-
zött. Közel ötven 7. és 8. osztályos
tanuló jelentkezett erre a három-
napos tréningre.

A foglalkozásokat dr. Kreiner Jó-
zsef rendõr alezredes, BMOSZSZ
szakmai szolgálatvezetõ, INEOA-
tiszt, IBSSA master teacher tartja.
A képzés második napján az elõadó
(2009. 02. 10-én) 17 órától várja a
program iránt érdeklõdõ szülõket
és pedagógusokat egyaránt.

A legrátermettebb diákok a tré-
ning befejeztével kortársoktatásra
jogosító oklevelet kapnak.
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A dohányzás ma talán a legnagyobb egészségkárosí-
tó ártalom, amely legalább egy évtizeddel megrövi-
díti a várható élettartamot. Régóta tudjuk, hogy ten-
ni kellene valamit, de sajnos nehéz a kialakult szo-
káson változtatni, a dohányzást abbahagyni. Meg-
elõzésre lenne szükség, hogy a dohányzás ne váljon
szokássá, ne is próbálkozzanak vele a fiatalok.

Ezért is fordult a szakemberek figyelme mindin-
kább a még korábbi idõszakra, az óvodáskorra. Ez a
korosztály a legbefogadóbb, legtanulékonyabb, leg-
nyitottabb. Szinte mindent utánzással sajátít el, akár
pozitív, akár negatív dologról legyen szó (veszélyes
is).

A legfontosabb cél a megelõzés, melynek legha-
tékonyabb formája, hogy a gyermekek olyan infor-
mációkat kapjanak, amelyek alapján a dohányzást
helytelen magatartásnak tartsák. Így készült el a do-
hányzás megelõzési program az óvodák részére.

A lajosmizsei óvoda 2003 tavaszán kapcsolódott
be a programba: Dohányzás vagy Egészség kiegészí-
tõ óvodai program az egészséges életmódra nevelés-
hez címmel. Még ebben az évben két óvónõ el is vé-
gezte a 30 órás tanfolyamot, mely feljogosította õket
a program végzésére a saját csoportjukban. Azóta
2008/2009-es tanévben még egy óvónõ elvégezte
Budapesten ezt a továbbképzést. A 2008–2009-es
évben a Központi óvodában a Mécses csoport, a Rá-
kóczi u.-i óvodában a Nyuszi csoport illesztette be
heti munkatervébe.

A kidolgozott programhoz tartozik egy program-
doboz, amelyben a segédanyagok, eszközök találha-
tók (plakát, meseillusztráció, hanganyag, kirakó, ki-
adványok, óvónõi cseresznyés póló…) Az eszközök
nagyon jól használhatók, esztétikusak, gyermekhez
közeliek.

A program nagycsoportos gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve egy olyan óvodapeda-
gógiai anyag, melynek segítségével sikeresen lehet
információt átadni, és magatartást formálni a do-
hányzással kapcsolatban.

A saját óvodai nevelés programba beépítve a fo-
lyamatos feldolgozás az ismeretek elmélyülését segí-
ti elõ.

A program az érzékelés, a személyiség a dohány-
zás és az egészséges életmód témaköröket dolgozza
fel egy héten keresztül. A feladatsorok olyan játé-
kok, tevékenységek gyûjteménye, amelyek speciáli-
san hozhatók összefüggésbe a dohányzással. Példá-
ul az érzékelés témakörén belül a szaglást olyan já-
tékkal szemléltetjük, hogy behozok többféle illatú,
szagú anyagokat, amelyeket csukott szemmel meg-
szagolnak és eldönthetik, milyennek találták.

Hagyjuk, engedjük és segítsük, hogy õk vonják le
a következtetéseket közvetlen tapasztalatszerzés
útján.

A program gerince a mese; Csukás István:
Csiszta mókus négy élete címmel. A mese olyan vi-
selkedésmintákat mutat be, amelyek lehetõvé te-
szik, hogy a gyermek a saját ismeretszintjén keresz-
tül kerüljön kapcsolatba a dohányzás témakörével.
A gyermekek nagyon élvezték a mesét, a hétvégére
már õk is elmesélték a kis mókussal történteket.

Az idei tanévben egy tudományos kutatásban
vesz részt a mi óvodánk. A kutatás során a Dohány-

zás vagy Egészség Kiegészítõ óvodai program hatás-
vizsgálatát végzik el (ENSZ megbízásából).

Óvodánkat választották ki  a vizsgálat elvégzésé-
hez, az országból csupán 24 óvodai csoport került
ebbe a körbe.. A felmérésnél a gyermekekkel az
életkoruknak megfelelõ feladatokkal (játékosan)
végeztek el egy feladatsort 3 alkalommal:  a prog-
ram elõtti héten. a program elvégzése utáni héten, a
3-6 hónappal késõbb. A program és a felmérés is ön-
kéntes mind a gyermeknek, mind a szülõnek.

A program sikeres végzése az óvónõ, a gyermek
és a szülõ kölcsönös együttmûködésével lehetséges.
A gyermeki és a szülõi visszajelzésekbõl úgy látjuk,
hogy a program nagyon sikeres, és reméljük hosszú
távon eredményes is lesz.

Jurászikné Gáspár Anita
óvodapedagógus

TISZTELT ADÓFIZETÕK!

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik 2008-as évben támogatták a 

„Tündérkert”
a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért

Alapítványt.
Alapítványunk részére köszönettel várjuk

2009. évben is személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Adószámunk: 18359983-1-03

Bankszámlaszámunk: 11732167-20081531
(OTP Rt.)

Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma

Óvodásaink gondoskodnak az éhezõ kismadarakról

Óvodánk Õzike csoportosai vidáman csúszkálnak a
jégen

A Csibe csoportos gyermekek kipirult arccal élvezik
a tél örömeit

Szánkózni
csuda jó…

Dohányzás-megelõzés
a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában,

egészséges életmódra nevelés

Maci-nap a Rákóczi utcai óvoda
„Micimackó” csoportjában

(2009. február 4.)

Vízkereszttõl, hamvazószerdáig az óvodában is a tél-
búcsúztatásra és a farsangra készülõdnek óvodása-
ink. A télbúcsúztatás jegyében egész héten a téli ál-
mot alvó állatokról és ennek kapcsán az ébredõ
medvérõl beszélgettünk a gyermekekkel. Ehhez kap-
csolódva:

– Mackó-bábot készítettek, majd megépítették a
medve barlangját, beszélgettek a téli álmot alvó álla-
tokról (életük, étkeik, viselkedésük, bundájuk).

Közben lehetõség volt az elkészült macis bábok-
kal, társasjátékokkal játszani:

– Sütöttek mézeskalácsot a gyerekek.
– Verset mondtak és énekeltek a medvérõl, majd

az óvó néni mesélt egy medvebocsról.
– Árnyjátékot játszottak.
– Legvégül anyanyelvi foglalkozáson vettek részt

a nagycsoportosok.
Mindeközben rengeteg fejlesztési lehetõséget él-

hettek át játékos formában az óvodások.
Szép kerek, komplex délelõtt részesei lehettünk,

figyelemmel kísérhettük, milyen sokrétû tevékeny-
ségformák során gazdagíthatják ismereteiket és fej-
lõdhetnek készségeik a gyermekeknek.

Tanulságos volt a jelenlévõ kolléganõk számára is
a délelõtt látottak. Sok tapasztalatot gyûjthettek, öt-
letekkel gazdagabban térhettek haza. Ismételten egy
szakmailag jól felkészült kolléganõt láthattunk Orlov
Zoltánné személyében, akinek ezúton köszönjük lel-
kiismeretes munkáját.

Hegedûs Zsuzsanna
óvodapedagógus

Mécses csoportos gyermekek ismerkednek a
dohányzás-megelõzési programmal

Bemutató-
foglalkozás a

Micimackó 
csoportban

Elismerés a Lajosmizsei Óvoda nevelõtestületének
2008. október hónapban 3 kolléganõnk részt vett az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata által meghirdetett
pályázaton.

A pályázati témák az egészséges életmódhoz kapcsolódóan íródtak, amely az óvodánkban hagyományosan
megrendezett úszótáborhoz, illetve az óvodai foglalkozásokhoz illeszkedett. A pályázat helyzetelemzést is tartal-
mazott, ahol az óvodánkat kellett bemutatni, illetve ki kellett fejteni, mit tesz óvodánk az egésznevelés területén.

A pályázat elbírálás alá került és elismerõ oklevelet kapott az óvoda nevelõtestülete a kiemelkedõ pályázati
munkáért. Köszönjük a pályázó kollégáknak: Kocsis Györgyné óvodavezetõnek, Oláhné Szívós Katalinnak,
Virág Gabriellának.

Nevelõtestület
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Iskolaérettség - iskolai alkalmasság
A beiskolázás minõségi változást jelent az egész család
életében, épp ezért rendkívül megfontolt döntést igényel
a szülõk részérõl. Az óvodában folyamatosan nyomon
követjük a gyermekek testi és lelki fejlõdését, a tapasz-
talatok alapján konzultálunk a családdal, hogy a kisgyer-
mek elég érett-e az iskolába kerüléshez. Mind a mentá-
lis, mind a fiziológiai érettség fontos. Az iskolaérett gyer-
mek testileg korának megfelelõen fejlett, érzelmileg ki-
egyensúlyozott, a felnõttekkel és a kortársakkal jó a kap-
csolata.

Szeretnénk, hogy gyermekeink a teljes személyiség-
fejlesztés folyamatában – mind testileg, mind lelkileg –
alkalmassá váljanak az iskolai élet megkezdésére. Mind-
kettõ egyformán szükséges a sikeres tanuláshoz, az éle-
tükben bekövetkezõ változáshoz.

A testi fejlesztés terén rendszeres testneveléssel,
egészséges életmódra neveléssel, a mozgáskultúra fej-
lesztésével segíthetjük gyermekeink csont és izomrend-
szerének erõsödését. Alapvetõ, hogy az iskolába lépés-
kor fizikai teherbírásuk megfeleljen az elvárásoknak.

A hat, hét éves gyermeknél egyre feltûnõbb a testfor-
ma változása. A test fokozatosan megnyúlik, minden
mozgást az eddigieknél tökéletesebben tudnak végre-
hajtani. Nemcsak az úgynevezett nagymozgások, ha-
nem a finommozgások is, azaz a kéz, az ujjak ügyessé-
ge is fokozódik. Biztosabb a fogás, a gyermek ujjai egy-
re jobban, pontosabban engedelmeskednek az irányító
akaratnak.

Különösen jól fejlesztik a finommozgásokat a mani-
pulációs játékok. Ezekre a finommozgásokra szükség
lesz az írás tanulásánál. A manipulációs tevékenység
kölcsönhatásban van a gondolkodás fejlõdésével.

Az eredményes tanuláshoz a megfelelõ testi fejlett-
ségen, biológiai-iskolai érettségen kívül megfelelõ pszi-
chikus fejlettségre is szükség van.

A lelki fejlõdés területén fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek az óvodáskor végére érdeklõdéssel és aktí-
van törekedjenek környezetük megismerésére, alkotó
képességük kibontakoztatására.

Fontos feltétel az idegrendszer megfelelõ fejlettsége,
kiegyensúlyozottsága. Ez nagymértékben függ a csalá-
di környezettõl.

Nagy hangsúlyt kell fektetni a tiszta, érthetõ beszéd
kialakítására.

A gyermek tanul születésénél fogva, de azt is tudjuk,
nem szándékosan. Spontán, önkéntelenül és folyamato-
san. Érdeklõdése, kíváncsisága hajtja, érzelmei befolyá-
solják. Tanul attól, akit szeret, s az által, amit szeret.

Szeretetben, biztonságban, jó légkörben játszani
szeret. Közben figyel, kíváncsiskodik, tapasztalatokat
szerez, tájékozódik, kérdez, utánoz. Tanul kapcsolatot
teremteni, másokkal együtt élni, érezni, viselkedni.

Tanul a gyermek, akkor is, amikor a felnõtt magatar-
tását, viselkedését utánozza, amikor kérdez, s ha kérdé-
seit nem hagyjuk megválaszolatlanul.

Tanul, ha a kíváncsiságát kielégítõ tevékenységet
ajánlunk fel: festhet, rajzolhat, énekelhet, mozoghat, me-
sét hallgathat. És fejlõdik….Fejlõdik a környezet, a csa-
lád, az óvodai nevelés hatására és általában 6-7 éves
korára iskolaéretté válik.

Kialakulnak azok a készségei és képességei, amelyek
képessé teszik majd az iskolai életmód elfogadására.

Kocsis Györgyné
óvodavezetõ

Az év eleje adott bõven alkalmat a tél örömeinek élvezetére, s ezt nagyon sokan, el nem ítélhetõ módon, ki is használták.

A képek Rigó Pál munkái

Generációk találkozása az Iskola-tónál 2009 januárjában
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1. MIZSE-kupa felkészülési torna: (4 csapatos torna) 2009. 02.21. szombat, 9.00 órától

2. NB II. bajnoki mérkõzések
VECSÉS SE – MIZSE KC 2009. 03. 01. vasárnap 17.00 15.00
MIZSE KC – Salgótarjáni KC 03. 07. szombat 18.00 16.00
Albertirsa TKSC – MIZSE KC 03. 15. vasárnap 12.00 10.00
MIZSE KC – Mogyoródi KSK 03. 21. szombat 18.00 16.00
Füzesabonyi SC – MIZSE KC 03. 29. vasárnap 16.00 14.00
MIZSE KC – Abonyi KC 04. 04. szombat 18.00 16.00
SHS Eger SE – MIZSE KC 04. 26. vasárnap 17.00 15.00
MIZSE KC – Hatvani KSZSE 05. 02. szombat 18.00 16.00  
Ceglédi KKSE – MIZSE KC 05. 09. szombat 18.00 16.00
MIZSE KC – Gyömrõ VSK 05. 16. szombat 18.00 16.00
Dabas VSE KC II. – MIZSE KC 05. 24. vasárnap 14.00 12.00

Sápi Zsombor

LAJOSMIZSE SPORTJÁBÓL

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

LAJOSMIZSEI VLC

Az egyesület korosztályos csapatai különbö-
zõ meghívásos teremtornákon vettek részt a
téli idõszakban.

Serdülõ csapatunk Gyomaendrõdön, a
XI. Nemzetközi Szaloncukor kupán a 3. he-
lyen végzett, Lajosmizsén két csapatot indít-
va 1. és 3. lett, Kunszentmiklóson 100%-os
teljesítménnyel nyerte a versenyt, Izsákon
harmadikként zárt. Különdíjat kapott Fodor
Gergõ (Gyomaendrõdön), Válent Roland,
Sápi Zsombor és Szatmári Zoltán (Lajos-
mizsén), Halmavánszki Tamás, Ilonka Ri-
chárd (Kunszentmiklóson). Csapattagok:
Sápi Zsombor, Szatmári Zoltán, Németh
Zsolt, Sulyok Barnabás, Ilonka Richárd,
Valkai Norbert, Kulcsár Dávid, Hajdú Ro-
land, Kis Richárd, Fodor Gergõ, Takács Vil-
mos, Treiber Szabolcs, Laskovics Ferenc,
Duduj Zsolt, Kiss Ádám, Szöllõsi Dénes,
Nagy Roland, Halmavánszki Tamás, Görbe
Zsolt, Válent Roland , Sípos Márk, Sípos
Gyula, Koncsik László, Varga György. Edzõ:
Faragó Gyula.

Az 1998–99-es csapat Örkényben elsõ,
Nagykõrösön ötödik, Dabason negyedik he-
lyezést ért el. Különdíjas lett  Spiegelberger
Tamás (Örkényben és Dabason), Treiber
Gergõ (Nagykõrösön), Gábor Lukács József
(Dabason). Csapattagok: Varga Lehel, Telek

Milán, Treiber Gergõ, Kun Dániel, Gábor
Lukács József, Spielgerberger Tamás,
Guttyán Adrienn, Bódog Dávid, Görbe
Marcell, Bujdosó Zoltán, Várkonyi Mátyás,
Varga Bence, Csóri Arnold. Edzõ: Faragó
Gyula.

Tápiószentmártonban 1999–2000-es tor-
nát rendeztek, ahol az LVLC csapata a 2. he-
lyen végzett. A lajosmizsei Sípos Szabolcs
lett a verseny legjobb játékosa, Görbe Mar-
cell (szintén LVLC) a csapat legjobbja. Csa-
pattagok: Telek Milán, Guttyán Patrik, Sípos
Szabolcs, Görbe Marcell, Kun Márk, Rideg
Ferenc, Halmavánszki Máté, Szabó Andor,
Csicsó István, Csicsó Patrik, Sebestyén Ben-
ce, Farkas Attila. Edzõ: Faragó Gyula.

Örkényben ifjúsági teremtornán lett ötö-
dik a Lajosmizsei VLC. Surman Péter
(LVLC) vihette haza a legjobb kapusnak fel-
ajánlott különdíjat. Csapattagok: Surman
Péter, Kun Ákos, Fekete Tamás, Fekete Gá-
bor, Hriazik Attila, Ács Krisztián, Petrik Jó-
zsef, Basky Balázs, Cserni János, Baranyi Ti-
bor. Edzõ: Faragó Gyula.
A 2000-es korosztály Hetényegyházán és
Jakabszálláson is minden mérkõzését meg-
nyerve szerezte meg az arany érmet. Mind-
két tornán Rideg Ferenc (LVLC) lett a gól-
király 1-1 góllal megelõzve a szintén lajos-

Mizse KC
2009. tavaszi versenyprogramja

mizsei Kun Márkot. Csapattagok: Varga
Zsombor, Guttyán Patrik, Sípos Szabolcs,
Kun Márk, Rideg Ferenc, Halmavánszki
Máté, Szabó Andor, Kollár Benedek, Nagy
Roland, Ódor Zoltán, Sztana Dániel. Edzõ:
Faragó Gyula.  

A klub felnõtt csapata január 20-án meg-
kezdte a felkészülést a tavaszi idényre,
amely márciusban veszi kezdetét. A részle-
tes sorsolást, a csapatban történt változáso-
kat a következõ számban közöljük.

A Lajosmizsei VLC ezúton is köszönetét fe-
jezi ki a Fekete István Általános Iskolának
és a Mizse KC-nak, hogy a téli idõszakban
segítséget nyújtottak abban, hogy az egyesü-
let csapatai zökkenõmentesen edzhessenek
a Városi Sportcsarnokban.

Faragó Gyula

FC Square – Ágyúsok 3–3
Bundás Liga –Sokkagól 13–7
Gumiring - Trixtrade 5–3
Nagyter-Ker – Old Boys 8–1
Black Devils – NNC Frogs 1–9
Öregfiúk – Brigád SC 17–3
Mizse-Csibe – Balance 5–3
Rega-Metall – Sokaboka 13–3

Lajosmizse Bajnokság
2008–2009.

TEREMLABDARÚGÁS

A 11. forduló eredményei

B liga

A liga

1. Bundás Liga 8 1 2 32 25
2. Nagyter-Ker 7 2 2 29 23
3. Rega-Metall 7 2 2 22 23
4. Öregfiúk 6 1 4 32 19
5. Old Boys 6 1 4 2 19
6. Brigád SC 3 1 7 -34 10
7. Sokaboka 2 1 8 -19 7
8. Sokkagól 0 1 10 -64 1

1. Gumiring 10 0 1 27 30
2. NNC Frogs 7 0 3 21 21
3. FC Square 6 2 3 2 20
4. Trixtrade 5 3 3 11 18
5. Ágyúsok 4 2 5 -3 14
6. Black Devils 4 1 6 -20 13
7. Balance 2 2 7 -5 8
8. Mizse-Csibe 1 0 10 -33 3

Szarka Zoltán
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befolyt támogatásokból valamint hozzájáru-
lásokból közel 3 millió forintot tudott a gye-
rekek megsegítésére fordítani. Ezek között
szerepeltek tanulmányi versenyek, sportren-
dezvények, kirándulások, úszás, jutalmazás,
táborok, színdarabok, farsang és egyéb gyer-
mekeknek szóló rendezvények. 

Az alapítvány utolsó dokumentálása és
eredményeinek összegzése, valamint értéke-
lésekor kimutatható volt, hogy a Fekete Ist-
ván Általános Iskola mind az 1145 tanulója
részesült valamilyen formában támogatásban
az alapítvány révén. 

Azt gondoljuk, hogy ez elsõsorban köszön-
hetõ azoknak a támogatóknak, adományo-
zóknak, akik segítették a Gyermekekért Plusz
Alapítvány által iskolánkat, gyermekeinket. 

Hogyan lehet segíteni alapítványunkat?
Amennyiben átutalással kívánja megtenni

támogatását, ezen a néven és számlaszámra
kérjük:

Gyermekekért Plusz Alapítvány
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

Számlaszám:  1173  2167 - 20077813
Adószám:  18345 038 - 1 - 0 - 3

A közcélú adomány kedvezményének igény-
bevételéhez az alapítvány igazolást állít ki. 

Tisztelettel és köszönettel:

Nagy Erzsébet
Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke

Kéznyújtás Alapítvány
A Kéznyújtás Alapítvány 1997-ben alakult, kizárólag a Lajosmizse területén élõ, rászoruló
gyermekek és idõsek alkalmankénti segítése, étkeztetése céljából.

Minden évben sor kerül egy-egy család segítésére is év közben. Az eddigi tapasztalataink
alapján a külterületen élõk vannak nehezebb helyzetben, ott távol vannak a szomszédok,
akik könnyebben felfigyelhetnének arra, hogy a gyermekeknek nincs mit enni, vagy fagyos a
kályha. Így azok a gyermekek, akiknek a kollégium nyújtja a biztonságot, azok közül is 60–90
gyermek az, akire odafigyelünk, s egy bõséges, hasznos ajándékkal lepjük meg akkor, ami-
kor eltávoznak a kollégium biztonságából karácsony elõtt. 

Az alapítványunk minden évben megrendezi Gyermekek a gyermekekért jelszóval a ka-
rácsony elõtti gálamûsorát, ahol a gyermekek gyönyörû mûsorral ajándékozzák meg a fel-
nõtteket azzal a szándékkal, hogy cserébe vásároljanak belépõjegyeket, s így járuljanak hoz-
zá a rászoruló gyermekek karácsonyi ajándékához. A belépõjegyek bevétele az alapítvány
karácsonyi ajándékvásárló kasszájába folyik be. Ebbe a kasszába több vállalkozó adományoz
nem csekély összeget, hogy õk is részt vehessenek ebben az együttérzõ, melegséget ígérõ

adakozásban. A jó szándékú adakozók
száma nem csökkent, szeretetük változat-
lan.

Ezennel szeretném így is megköszönni
a jószívû adakozók hozzáállását az ügy-
höz. Minden kunyerálás nélkül segíte-
nek, szinte önként nyújtanak támogatást,
s ez nagyon jó érzéssel tölt el mindnyá-
junkat.

Köszönettel tartozunk továbbá a mû-
velõdési ház dolgozóinak, akik nélkül ez
a kellemes, szeretetteljes, szórakoztató
gála sem jöhetne létre. 

Gombkötõ Gizella

Örömmel számolok be az Olvasóknak, hogy a
Fekete István Általános Iskola Gyermekekért
Plusz Alapítványának Jótékonysági Gála
programja immár harmadik alkalommal zá-
rult sikeresen. A kezdeményezés mindkét
napja – 2008. december 10-én és 11-én is –
teltházas érdeklõdést mondhat magáénak,
mely nagyban hozzájárult a bevétel kimagas-
lóan jó végösszegéhez.

TOMBOLA
– 1. nap: 112 300 Ft
– 2. nap: 123 300 Ft
– Belépõjegyek: 256 000 Ft
– Vásár: 70 785 Ft

ÖSSZES bevétel: 562 385 Ft

Tisztelettel köszönöm a Gyermekekért Plusz
Alapítvány nevében mindazoknak az együtt-
mûködését, akik részvételükkel, segítségük-
kel, támogatásukkal, felajánlásukkal hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez.

Elmondhatjuk, hogy ez a segítõ program
minden alkalommal nagyobb összeggel tu-
dott segítséget nyújtani az erre rászorultak-
nak.

Jótékonysági gálák eddigi mérlegei
– 2004. bevétel:    222 048 Ft
– 2006. bevétel:    484 350 Ft
– 2008. bevétel:    562 385 Ft

Az idei év bevételét az elõzõ évekhez hason-
lóan egy 7 tagú bizottság döntötte el, hogy
mire fordítsuk. Az úgynevezett Gálabizottság
tagjai különbözõ területeket képviseltek,
hogy az elosztás igazságos, hathatós legyen.
A Gálabizottság tagjai:

– Balog Csaba – Fekete István Általános
Iskola gyermekvédelmi felelõs,
Jótékonysági gála fõszervezõ

– Kacskóné Antóni Katalin – Fekete István
Általános Iskola szabadidõ szervezõ, DÖK
vezetõ, Jótékonysági gála fõszervezõ

– Nagy Erzsébet – Gyermekekért Plusz
Alapítvány kuratórium elnök

– Osbáth Barna – Fekete István Általános
Iskola igazgató

– Parázsóné  Adamecz Andrea – Fekete
István Általános Iskola tanár

– Sápi Zsomborné – Szülõi Szervezet elnök
– Sárközi Zsuzsa – Fekete István Általános

Iskola munkaközösség-vezetõ.
A Jótékonysági gála bevételébõl 320 000 Ft-
ot a program megvalósításában résztvevõ
gyerekek kapják, akik összesen 453 voltak.
Így segítjük az iskola különbözõ közösségeit,
osztályait. 
Ezenkívül támogatást nyújtunk a 7. évfolyam
számára a ballagási tarisznyák megvásárlásá-
hoz 1/3 arányban, valamint a 8. osztályosok
tabló készítésének szintén 1/3 részében.

Meggyõzõdésünk, hogy az állami támoga-
tások gyakran kiszolgáltatott, függõ helyzetet
teremtenek az iskoláknak, és a finanszírozás
nem biztosít az intézményeknek elegendõ
normatívát a differenciált, minõségi oktatás-
hoz. 

A Gyermekekért Plusz Alapítvány azon
dolgozik már több mint 12 éve, hogy a Támo-
gatók és Adományozók segítségével
Lajosmizse város iskolájának, a Fekete István
Általános Iskola tanulóinak minél több lehe-

tõséget adjon a képességeiknek megfelelõ
haladásukhoz.

A Gyermekekért Plusz Alapítvány célja az
iskola tanulói részére szervezett tehetséggon-
dozó-, felzárkóztató foglalkozások szervezé-
se, finanszírozása. Szabadidõs programok,
kulturális tevékenységek, diákrendezvények
támogatása.

Nagy hangsúlyt fektetünk a civil szerveze-
tek számára nyújtott pályázati lehetõségekre.
Sikeres pályázatokat írtunk a következõ té-
mákban:

– Vodafone – Hátrányos tanulók oktatása –
660 000 Ft

– NCA-eszközfelszerelés – 400 000 Ft
– Világ Nyelv Program – 240 000 Ft
– Lajosmizse Közalapítvány – 400 000 Ft
MIRE KÖLTÖTTÜK a támogatásokat,

felajánlásokat? A Gyermekekért Plusz Ala-
pítvány az elmúlt 2 évben a mûködése alatt

JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
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Az elmúlt év végén Nagy László
és felesége, Nagy Lászlóné –
felsõlajosi vállalkozók – jelentõs
összeggel támogatták a
Felsõlajosi Templomért Alapít-
ványt. A támogatás célja a
felsõlajosi templom megépítése
volt. A templom megvalósításá-
nak elsõ lépéseként Csordás
László, az Alapítvány alapítója,
egyeztetéseket kezdeményezett
a kuratórium tagjaival, Süveges
Istvánnal, a Lajosmizsei Római
Katolikus Egyház Plébános-Vice
Officiális-Kiskunsági Fõesperesé-
vel, majd dr. Bábel Balázs Kecs-
kemét-Kalocsai Érsekkel. A temp-
lom megépítését mindannyian tá-
mogató lelkesedéssel fogadták. 

A látványterv és a szükséges
tervezési dokumentáció elkészí-
tését a lajosmizsei székhelyû
GOMÉP Kft. ajánlotta fel. 

Az ünnepélyes alapkõ letételre
2009. március 29-én 10.00 órakor,
Szentmise keretében kerül sor. Az
Érsek atya az ünnepélyes alapkõ-
letétel elõtt 8.00 órakor egyház-
megyei missziót tart a lajosmizsei
Szentmisén.

A kivitelezési tervek elkészíté-
sét követõen a nyár folyamán
megkezdõdnek az építési mun-
kák.

A közös álom megvalósulása
érdekében adományaikat öröm-
mel fogadjuk az Örkényi Takarék-
szövetkezetnél vezetett – a
Felsõlajosi Templomért Alapít-
vány 65500130-30038573-
54000013 számú folyószámlájá-
ra. Hiszünk abban, hogy közös
erõvel felépülhet Felsõlajos temp-
loma.

„Hittel tedd meg az elsõ lépést!
Nem kell hozzá látnod az egész
lépcsõt, csak az elsõ lépcsõfo-
kot.”

(Martin Luther King)

Kis település nagy álmának
megvalósulása
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