
HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 2. szám, 2009. március–április

„Az Úr 2009. esztendejében, böjtmás havának
29. napján, XVI. Benedek pápaságának 
5. esztendejében, amikor a Kalocsa-Kecskeméti
metropolitai székben dr. Bábel Balázs érsek úr
kormányoz, Süveges István kanonok, bodrogi
fõesperes plébánossága idején a felsõlajosi 
misézõ-helyhez tartozó hívek kezdeményezésére
elhelyezzük az Árpád-házi Szent László király
templomának alapkövét, abban a reményben,
hogy itt templom épül Isten dicsõségére, a
keresztény magyarság és a felsõlajosi hívek
javára….” 

(Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek:
Alapító okirat, Alapkõtétel-Részlet)

Az adományokból
épülõ templom

építésének kezdete:
2009. május 15.

A templom 
szentelésének

várható idõpontja:
2010. június 27.
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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

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETÕJE LAJOSMIZSE ÉS

FELSÕLAJOS TELEPÜLÉSEKEN:
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzõ

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  CÍME:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel.: 76/457-575

Hirdetmény
Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetõje a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.)
102. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Lajosmizse városban az egyéni választókerületeket és
szavazóköröket felülvizsgálata Lajosmizse város 2009. január 1-jei lakosságszáma alapján.

Az egyéni választókerületekkel és szavazókörökkel kapcsolatban  a követ-
kezõ  módosítások történtek:
1. A Lehel utca páros oldalát az 1. számú egyéni választókerületbõl a

2. számú egyéni választókerületbe sorolta át.
2. A Felszabadulás utca páros oldalát az 1. számú egyéni választóke-

rületbõl a 2. számú egyéni választókerületbe sorolta át.
3. A Bem utca 32-38-ig terjedõ páros házszámait az 1. számú egyéni

választókerületbõl a 2. számú egyéni választókerületbe sorolta át.
4. A Bem utca 20-22-ig terjedõ páros házszámait az 1. számú egyéni

választókerületbõl a 2. számú egyéni választókerületbe sorolta át.
5. A Kodály Zoltán utca 45/B-47/A-ig terjedõ folyamatos házszámo-

kat a 10. számú egyéni választókerületbõl a 6. számú egyéni válasz-
tókerületbe sorolom át.

6. A Kodály Zoltán utca 51-51/B-ig terjedõ folyamatos házszámokat
a 10. számú egyéni választókerületbõl a 6. számú egyéni választó-
kerületbe sorolta át.

7. A Kossuth Lajos utca 158. házszámot az 5. számú egyéni választó-
kerületbõl a 4. számú egyéni választókerületbe sorolta át.

8. A Méntelek tanya 282-283-ig terjedõ folyamatos házszámokat az 5.
számú egyéni választókerületbõl a 10. számú egyéni választókerü-
letbe sorolta át.

9. A Vörösmarty utca 28/A. házszámot az 5. számú egyéni választó-
kerületbõl a 4. számú egyéni választókerületbe sorolta át.

Felhívjuk szíves figyelmét a fentiekben megjelölt lakcímeken állandó
lakóhellyel rendelkezõ választópolgároknak, hogy az újonnan megje-
lölt szavazókörben tudnak az Európai Parlamenti Képviselõk válasz-
tása alkalmával szavazni. 

A Helyi Választási Iroda Vezetõje Lajosmizse  10. számú egyéni vá-
lasztókerület helyét és címét az alábbiak szerint módosította : 

Lajosmizse, Bene tanya 91. ( POLITUR Vegyipari Szövetkezet te-
lephelye.), tehát a 10. számú választókerület választópolgárai az Eu-
rópai Parlamenti Képviselõk választása alkalmával itt tudnak majd

szavazni.

A Helyi Választási Iroda Vezetõje település szintû bejelentkezéssel
rendelkezõ lakosok és az igazolással szavazó választópolgárok szá-
mára továbbra is a 2. számú egyéni választókerületet jelölte ki sza-
vazás céljára.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szavazókörök körzetleíró listája
megtalálható a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján.

A választási eljárásról szóló – módosított – 1997. évi C. tv. a Válasz-
tási Irodák feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását és a vá-
lasztások információs rendszereinek mûködtetését. E törvényi köte-

lezettség alapján a Polgármesteri Hivatalban megszervezésre került a
Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetõségét itt közöl-
jük. Közzé tesszük továbbá a Helyi Választási Irodára vonatkozó hir-
detményt mindkét település vonatkozásában.

A Választási Információs Szolgálat a Helyi Választási Irodán
belül helyezkedik el, amelynek munkatársai a Polgármesteri Hivatal

köztisztviselõibõl állnak.

Vezetõje:
Kutasiné Nagy Katalin Helyi Választási Iroda Vezetõje

Telefon és faxszám: 76/457-575

A Választási Információs Szolgálat helye:
Lajosmizsén: Polgármesteri Hivatal épülete (Lajosmizse, Városház
tér 1.)
Felsõlajoson: Faluháza épülete (Felsõlajos, Iskola u.12.).
A Választási Információs Szolgálat félfogadási ideje a Polgármesteri

Hivatal teljes munkaideje alatt az alábbiak szerint:
Hétfõtõl–csütörtökig: 7.30–16.00 óráig (12.00–13.00 óráig

ebédszünet)
Pénteken: 7.30–13.00 óráig

Pénteken: 13.00–16.00 óráig telefonügyelet az alábbi számon:
06/70/339-2750 vagy 06/70/339-2749. 

Pénteken a 13.00-16.00 óráig tartó telefonügyelet azt jelenti, hogy
ebben az idõben a megadott számon a Választási Információs Szol-
gálat ügyeletet teljesítõ munkatársa áll a választópolgár rendelkezé-
sére, aki a bejelentéstõl függõen teszi meg a szükséges intézkedése-
ket. A Választási Információs Szolgálat  az EP választással összefüg-
gõ közérdekû információkat közzéteszi a helyben szokásos módon. A
helyben szokásos mód: Lajosmizsén: a Polgármesteri Hivatal
(Lajosmizse, Városház tér 1.) épületében, az aulában lévõ önkor-
mányzati hirdetõtáblán, 

Felsõlajoson: a Faluházban (Felsõlajos, Iskola u.12.) az aulában lé-
võ hirdetõtáblán történõ hirdetmény, közlemény, közérdekû infor-
máció kifüggesztése. Ha az információ jellege szükségessé teszi, azt
közvetlenül az érdekeltek részére írásban, postai úton a Szolgálat
megküldi.

A Választási Információs Szolgálat munkatársai lehetõség szerint
azonnal, de legkésõbb 1-2 napon belül választ kell, hogy adjanak a
Szolgálathoz fordulók kérdéseire. A munkatársak csak az egysze-
rûbb, jogértelmezést nem igénylõ kérdésekben adnak felvilágosítást
az érdeklõdõknek. Az összes többi esetben a Választási Információs
Szolgálat Vezetõjével szükséges konzultálni, majd ezt követõen adha-
tó meg a válasz

Tájékoztatjuk Lajosmizse lakosságát, hogy a
www.lajosmizse.hu internetes címen elérhetõ Lajosmizse Vá-

ros Önkormányzata hivatalos hon-
lapja, melynek szerkesztését a pol-
gármesteri hivatal végzi. Az oldalon
megtalálhatók az önkormányzattal és
intézményeivel kapcsolatos fonto-
sabb hírek, testületi, döntések, vala-
mint a polgármesteri hivatalnál kiírt
álláshirdetések is
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Tájékoztató bankszámlaszám változásról

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. február 1-tõl,  Lajosmizse
Város Önkormányzatának számlavezetõ pénzintézete: a
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Ehhez kapcsolódóan az egyes
bankszámláink száma megváltozott.

Kérjük, hogy a 2009. február 1-e után esedékes befizeté-
seiket az alábbi bankszámlaszámokra szíveskedjenek tel-
jesíteni:

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 ide-
genforgalmi adó

4 10402599-00026403-00000003 Lajosmizse Város eljárási
illeték számla

5 10402599-00026404-00000002 Helyi iparûzési adó 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 Talajterhelési díj elszámolási 
számla

10 10402599-00026409-00000007 Cigány-roma helyi kisebbségi
önkormányzat számla

11 10402599-00026410-00000003 Idegen bevétel beszedési
számla

12 10402599-00026411-00000002 Állami hozzájárulások számla

13 10402599-00026412-00000001 Bérlakások értékesítés
lebonyolítása számla

14 10402599-00026413-00000000
Termõföld bérbeadásából
származó jövedelem adó
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 folyószámla hitel
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. 

Vállalkozói hírek
A Daimler AG által Kecskeméten megvalósítandó beruházás
reményünk szerint sok szállal fog kapcsolódni a térség gazdasági
életéhez. Kapcsolódási pontok kialakítására most és a késõbbiek-
ben is van és lesz lehetõség. Ennek érdekében a Kecskeméti
Kistérségi Iroda szeretne egy a kistérség vállalkozásainak mutatóit
tartalmazó adatbázist létrehozni, mely segítheti a Mercedes
gyárhoz beszállítói vagy egyéb kiszolgálói minõségben csatlakozó
cégek kiválasztását. 

Amennyiben cégével/vállalkozásával szerepelni kíván ebben az
adatbázisban, a www.lajosmizse.hu, illetve a www.aranyhomok.hu
oldalról letölthet egy adatlapot, melyet kitöltés után minél elõbb
juttasson vissza a kistersegiiroda@kecskemet.hu címre. Itt az
összesítés után továbbítják az adatbázist a beruházást önkor-
mányzati szinten koordináló csoportnak. 

Együttmûködését elõre is köszönjük!

Égetéssel kapcsolatos szabályok
A levegõ védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló Kormányrendelet ki-
mondja, hogy tilos a környezeti levegõ
olyan mértékû terhelése, amely légszeny-
nyezést vagy határértéken felüli légszeny-
nyezettséget okoz, valamint a környezeti
levegõ bûzzel való terhelése. A Kormány-
rendelet lefekteti, hogy a levegõvédelmi
követelmények megszegõivel szemben le-
vegõvédelmi bírság szabható ki, többek

között azok ellen, akik hulladékot, vonalas létesítmény mentén nö-
vényzetet, lábon álló növényzetet, tarlót, illetve növénytermesztés-
sel összefüggésben keletkezett hulladékot, továbbá bármely anya-
got a jogszabály elõírásait megszegve nyílt téren vagy háztartási tü-
zelõberendezésben égetnek.

Lajosmizse Város Önkormányzata a környezetvédelemrõl szóló
helyi rendeletében szabályozza, hogy avart és kerti hulladékot a vá-
ros belterületén tilos égetni, ártalmatlanítása elsõsorban komposz-
tálással történhet. A város külterületén a kerti hulladék elégetése
október 1-je és április 30-a között engedélyezett.

TÁJÉKOZTATÓ
Lajosmizse Város Önkormányzata tájékoztat minden érdeklõ-
dõt, hogy a zöldég- gyümölcs és baromfipiac minden héten
megtartásra kerül,  csütörtökön és szombaton.
A piac nyitva tartása: reggel  06:00 órától – 12:00 óráig
A piac helye:  A zöldség-gyümölcs, baromfipiac és kirakódó  a
Szt. Imre téren, a sertéspiac (csak csütörtöki napokon) a lajos-
mizsei vásártéren  kerül  megtartásra.
Állandóan kapható: friss zöldség, gyümölcs, virág, palánta,  élõ-
baromfi és egyéb ruházati és lakás-felszerelési cikkek.
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TÁJÉKOZTATÓ HELYI  IPARÛZÉSI
ADÓRÓL

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2008. évre vonatkozó helyi iparûzési bevallási
nyomtatványokat nem postáztuk, mivel, a gyorsabb
feldolgozás lehetõsége miatt, hivatalunk áttért a vo-
nalkódos iparûzési adó nyomtatványok használatá-
ra. Ez a feldolgozási mód jelentõs mértékben meg-
könnyíti hivatalunk munkáját, ugyanakkor Ügyfe-

leink részére is plusz szolgáltatásokat biztosít.
– Minden ügyfél számára elérhetõ, nem csak ügyfélkapu-hozzáfé-

réssel vagy elektronikus aláírással rendelkezõknek.
– Használata egyszerû: a nyomtatvány kitöltéséhez csak az ingye-

nes Adobe Reader programra van szükség, ez már a legtöbb számí-
tógépen megtalálható, illetve a www.lajosmizse.hu honlapról ingyene-
sen letölthetõ.

– A kitöltés támogatása: az interaktív súgó segítségével az adatok
formai vizsgálatával és a számolt mezõk kitöltésével a bevallás elké-
szítése egyszerûbbé, és hibamentessé válik.

– A feldolgozás pontossága: az adatrögzítési hibák teljes mértékig
megszûnnek, mivel a vonalkód beolvasása biztosítja, hogy a beval-
lásnak megfelelõ adatok kerülnek a számítógépes rendszerbe.

A bevallási nyomtatvány a www.lajosmizse.hu honlapról elérhetõ, a
következõ úton

BELÉPÉS›POLGÁRMESTEI HIVATAL›ÜGYCSOPORTOK,LE-
TÖLTHETÕ NYOMTATVÁNYOK›ADÓCSOPORT›HELYI IPAR-
ÛZÉSI ADÓ›BEVALLÁS ITT(2008).

Természetesen akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel,
azoknak segítséget nyújtunk a bevallási nyomtatvány hozzáférésé-
hez, tehát a bevallás kézzel kitöltött nyomtatványon is benyújtható.

Tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy iparûzési adó bevallásaik-
hoz a továbbiakban ezt a bevallási nyomtatványt legyenek szívesek
használni.

A bevallást 2009. május 31. napjáig kell benyújtani. Helyi iparûzé-
si adóra vonatkozó bevallást kell adni a vállalkozónak (nemleges
esetben is), aki 2008. évben önkormányzatunk illetékességi területén
állandó jelleggel iparûzési tevékenységet végzett, székhelye, vagy te-
lephelye Lajosmizsén van. Ha a vállalkozás több önkormányzat ille-
tékességi területén folytat iparûzési tevékenységet és székhelye más
településen van, mint a telephelye, vagy a végzett tevékenység idõtar-
tamától függõen a tevékenység végzésének helye telephelynek minõ-
sül, akkor KÖTELEZÕ az adóalap megosztása. Az adóbevallás be-
adásával egy idõben a 2008. évi adóelõlegre ténylegesen befizetett,
valamint a feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg és a 2008.
évi tényadatok alapján számított adó különbözetét be kell fizetni, il-
letve vissza lehet igényelni.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy többek között a helyi
iparûzési adó számlaszámunk is megváltozott. Az új számlaszám:
10402599-00026404-00000002.

A Képviselõ-testület méltányolta a vállalkozókat terhelõ egyre na-
gyobb kötelezettségeket és erre való tekintettel az iparûzési adó mér-
tékét nem emelte így továbbra is 1,6 % maradt. Valamint az adómen-
tes adóalap 1,2 millió forintos mentessége is megmaradt.

Helyi iparûzési adóval kapcsolatos kérdéseivel ügyfélfogadási idõben
személyesen vagy telefonon szívesen állunk rendelkezésére.

Tisztelt Olvasóink!
Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó aktuális mezõgazda-
sággal kapcsolatos hírei, felhívásai megtalálhatóak
Lajosmizse Város Önkormányzata honlapján az aktuális hí-
rek menüpontban a gazdahírek között.
Agócs Bernadett elérhetõsége: Tel: 30/298-2322
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Hulladékkezelés
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Lajosmizsén és Felsõ-
lajoson a  folyékony hulladék-
kezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2009. áp-
rilis 1-tõl 2010. március 31-ig 1
298 Ft/m3 (a díj az áfát nem tar-
talmazza)

A csatorna rákötési lehetõ-
séggel nem rendelkezõ lakossági ingatlanoknál a hulladék elhe-
lyezés díjába beépül a 100 Ft/m3 támogatás összege. 

Tájékoztatjuk a lakosságot továbbá, hogy Felsõlajoson a szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke
2009. április 1. napjától 2010. március 31. napjáig (a díjak az
Áfa-t nem tartalmazzák.) a táblázat szerint alakul.

Tájékoztató a házasságkötésekhez
és névadáshoz 

kapcsolódó jegyzõi intézkedésrõl
Lajosmizse Város Jegyzõje 2009.január
15. napjától az alábbiak szerint határozta
meg a házasságkötéshez és névadáshoz
kapcsolódó díjakat. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti díjak a
Polgármesteri Hivatalban tartandó ese-
mények díját tartalmazzák. A Városháza

dísztermében 10 fõig a házasságkötés térítésmentes abban az
esetben, ha egyéb szolgáltatást nem vesznek igénybe.  A na-
gyobb esküvõk szervezését a Lajosmizse Város Mûvelõdési Há-
za és Könyvtára dísztermében tudjuk vállalni az általuk megha-
tározott díjakon. Amennyiben igény lesz rá és az idõpont sza-
bad akkor azoknak a lajosmizsei lakosoknak, akik Lajosmizsén
kötöttek házasságot és az 50. házassági évfordulójukat szerve-
zett ünnepségen kívánják megerõsíteni az anyakönyvvezetõ díj-
mentesen megtartja a ceremóniát. 

Edény ûrtartalma (liter) Éves közszolgáltatási díj
(Ft) heti egy ürítéssel

60 9256

80 13 104

110 14 456

120 14 456

Szolgáltatás megnevezése Térítési díja (Ft)

Díszterem bérleti díja 5500

Zenei szolgáltatás díja 3000

Virágdekoráció 6000 

Gyertya 1400

Pezsgõ felszolgálása 1400 

Házasságkötés hivatali he-
lyiségen kívül 16 000

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
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Szennyvízberuházással
kapcsolatos tájékoztatás

Lajosmizse Város Önkormányzata a
kétfordulós KEOP-1.2.0/1F-2008-0076
azonosító számú  „Lajosmizse város
csatornahálózatának kiépítése és
szennyvíztisztító telepének bõvítése” cí-
mû pályázatával az elsõ fordulóban az
elõkészítési feladatokra nettó
72 204 950 forint támogatásban része-
sült. A 2008. szeptember 24-én aláírt
Támogatási Szerzõdés mellékletét ké-
pezõ útvonalterv alapján elõször terü-
let-elõkészítési munkálatok elvégzésére
kellett kérni ajánlatokat lõszermentesí-
tés, és régészeti hatástanulmány elkészí-
tés témakörben. 

Az útvonalterv alapján a következõ
lépés egy egyszerû hirdetés nélküli köz-
beszerzési eljárás keretében kellett ki-
választani az elõkészítési munkák köz-
beszerzéseinek lebonyolítóját. Ezt a
közbeszerzési eljárást a kecskeméti
HBF Hungaricum Kft. folytatta le. A
legkedvezõbb ajánlatot az elõkészítési
munkák közbeszerzéseinek lebonyolítá-
sára a budapesti Polányi Ügyvédi Iroda
adta. 

Az útvonaltervben megjelölt követke-
zõ lépés a projektmenedzsment szolgál-
tatási feladatok ellátása, valamint a pá-
lyázatírói szolgáltatás, megvalósítható-
sági-tanulmány készítés, költség haszon
elemzés feladatainak ellátására vonat-
kozó egyszerû hirdetés nélküli közbe-
szerzések lebonyolítása volt. 

A projektmenedzsment feladatok el-
látására a legkedvezõbb ajánlatot a
Kecskeméti Genius Loci Közhasznú
Alapítvány, a pályázatírói, megvalósít-
hatósági-tanulmány készítés, és költség-
haszon elemzés feladatainak elvégzésé-
re a szegedi Innov Hungaricum Kft.
nyújtotta be.

Jelenleg folyamatban van a nyílt köz-
beszerzési eljárás a tervezési feladatok-
ra (vízjogi engedélyezési terv, kivitele-
zési tender tervdokumentáció). A terve-
zõi közbeszerzés ajánlati felhívása már
megjelent a Közbeszerzési Értesítõben. 

A beruházás második fordulójára vo-
natkozó pályázatot az engedélyes birto-
kában várhatóan 2010. második negyed-
évében tudja beadni az önkormányzat.
Az elõzetes információk alapján a beru-
házás megvalósításához 15 % saját erõ
biztosítása szükséges. A saját erõ bizto-
sításához létre kell hozni egy Vízi-köz-
mû Társulatot, mely a közeljövõ legfon-
tosabb feladatai közé tartozik. A Társu-
lat szervezése és megalakítása elõrelát-
hatólag több hónapig tartó folyamat.

Basky András 
polgármester

KÖZÉRDEKÛ
ELÉRHETÕSÉGEK

Általános segélyhívó 112
Mentõk 104
Rendõrség 107
Tûzoltóság 105

Démász www.demasz.hu
Kecskemét, Szultán u. 2–4.

Telefon: 40/822-282
Óraállás: 80/828-180

hibabejelentõ: 40/822-000

Dégáz www.degaz.hu
Kecskemét, Ipoly u. 5. Telefon: 40/824-825

hibabejelentõ: 80/820-141

Bácsvíz Kecskemét, Izsáki út 13.
hibabejelentõ: 76/415-100

Tel.: 80/201-141,
80/200-423,
76/511-511

Lajosmizsei Rendõrõrs Lajosmizse, 
Dózsa Gy. u. 97.
Telefon: 76/356-011

Lajosmizse Város Telefon: 76/356-211
Önkormányzatának 76/457-575
Polgármesteri Hivatala Fax: 76/457-575/111
Lajosmizse, Városház tér 1.

Egészségügyi, Telefon: 76/356-184
Gyermekjóléti
és Szociális Intézményközpont

Gondozási központ Telefon: 76/555-255
Gyermekjóléti szolgálat Telefon: 76/356-184
Családsegítõ szolgálat Telefon: 76/356-184
Orvosi ügyelet Telefon: 76/356-173

Fekete István Ált. Iskola Telefon: 76/356-156
Fekete István Ált. Iskola Telefon: 76/356-614
Kollégiuma
Fekete István Ált. Iskola Telefon: 76/356-921
Felsõlajosi Tagintéménye Telefon: 76/555-299
Lajosmizse Város Önkorm. Telefon: 76/356-560
Napköziotthonos Óvodája
Felsõlajosi tagintézménye Telefon: 76/356-362

Mûvelõdési Ház és Telefon: 76/555-053
Könyvtár 76/555-323

Intézmények Gazdasági Telefon: 76/356-103
Szervezete
Környezetszennyezés bej. Tel.: 76/457-575/116
(szennyvíz, illegális hulladék,
parlagfû, gyommentesítés,
hulladékszállítás)
Szennyvízszállító Faragó és Fia Kft.

Telefon: 80/980-004
30/635-1597

Veszélyes Hulladék Telefon: 76/704-288
PARI-SZOLG Kft. 
Saubermacher Kft. Telefon: 30/431-4907
Szilárd hulladék 76/498-656

INTÉZMÉNYEK

HIVATAL

RENDÕRSÉG

SZOLGÁLTATÓK

SEGÉLYHÍVÓK

ÉRTESÍTÉS 
A LAJOSMIZSEI NAPKÖZI 

OTTHONOS ÓVODA
és FELSÕLAJOSI 

TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
BEIRATKOZÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy Lajos-
mizse Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 30/2009. (III. 18.) sz. határozatával az
óvodai beíratás idõpontját az alábbiak szerint
határozta meg.

BEIRATKOZÁS IDÕPONTJA:

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
2009. április 20–24. (hétfõtõl péntekig)

7–15 óráig
Helye: Központi Óvoda
Lajosmizse, Attila u. 6.

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
Felsõlajosi Tagintézménye

2009. április 20–24. (hétfõtõl péntekig)
7–13 óráig

Helye: Felsõlajos, Óvoda u. 4.

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3)
bekezdése szerint a gyermekek abban az év-
ben, amelyben az ötödik életévüket betöltik, a
nevelési év kezdõ napjától (2009. szeptember
1.) kötelesek óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló többszörösen módo-
sított 1993. évi LXXIX. törvény 24.§. (1) bekez-
dése szerint az óvoda a gyermek 3 éves korá-
tól a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intéz-
mény. Óvodába írathatók azok a kisgyerme-
kek, akik 3. életévüket 2009. december 31-ig
betöltik. Óvodába a gyermeket 3. életéve be-
töltése után lehet felvenni.

A beiratkozáshoz szükséges:
– a szülõ személyi igazolványa
– a szülõ és gyermeke lakóhelyét – illetve

tartózkodási helyét – tartalmazó igazolványt,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek egészségügyi kiskönyve,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló

dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogo-

sító dokumentumokat,
– amennyiben gyermeke halmozottan hát-

rányos helyzetû, úgy az ezt igazoló szülõi nyi-
latkozat.

A jelenleg óvodába járó gyermekeket is új-
ra be kell íratni!

Az újonnan beíratott gyermekek felvételérõl a
szülõk 2009. május 16-ig kapnak értesítést. A
felvételi kérelem elutasítása esetén az értesí-
tést követõ 15 napos határidõn belül a szülõk
az érintett intézménynek (óvodának) átadott
felülbírálati kérelmet nyújthatnak be.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasz-
tását az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabálysér-
tésnek minõsíti.

Lajosmizse, 2009. március 18.

Basky András
Lajosmizse Város polgármestere

Csordás László
Felsõlajos Község polgármestere
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Zárt üléssel kezdte a képviselõ-testület munkáját.
A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendõ intézményi térítési

díjak mértéke 2009. 03. 01-tõl megváltozott. Az anyagot a testület elfogadta.
A testület döntése szerint az emelt szintû angolnyelv-oktatás és az iskola-

otthonos oktatás folytatását biztosítja az önkormányzat az iskolában.
A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy a víztorony közvetlen köze-

lében 20 m2 területen a Vodafone Távközlési Zrt. egy rádiótechnikai beren-
dezést helyezzen el. Éves bérleti díja 500 000 Ft+12 000 000 Ft egyösszegû
kifizetés.

Lajosmizse város közvilágításának üzemeltetésérõl, karbantartásáról szó-
ló Démász Zrt.-vel kötendõ szerzõdéstervezetet a testület elfogadta.

Az EGYSZI alapító okiratának módosítását a testület elfogadta.
Fekete István Ált. Isk. okiratának módosítását is elfogadta a testület.
Lajosmizse és Felsõlajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társu-

lási megállapodásának módosítása elfogadásra került.
Temetõfejlesztés
Lajosmizse Város Önk. Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármes-

tert, hogy a temetõfejlesztés elsõ szakaszának tanulmányterveire és annak
tervezõi költségvetésére egy nyílt tervpályázati felhívást tegyen közzé.

Felhatalmazás gondozatlan, jelölés nélküli sírhelyek felszámolására.
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtárának 2008. 01. 01–2014.

12. 31-ig tartó idõszakra vonatkozó továbbképzési tervét a Testület elfo-
gadta.

Lajosmizsei Napok programtervezetének megtárgyalása
Képviselõ-testület elfogadta 2009. 08. 20-tól 08. 23-án megrendezésre

kerülõ XVI. Lajosmizsei Nap programtervezetet, melynek részét képezik a
lovasprogramok. Lovasprogram megtartására az Iskola-tó partját jelöli ki.
A finanszírozás forrásait a 2009. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

Dûlõutak melletti fák kivágására tett ajánlat. A pályázat kiírásának elõter-
jesztése 2009. márciusi ülésre készüljön el, úgy, hogy az elõterjesztés tartal-
mazzon pénzügyi, gazdasági, jogi feltételeknek megfelelõ szerzõdésterve-
zetet – döntött a képviselõ-testület. 

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy polgári peres úton szerez érvényt
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel megkötött használat-
ba adási szerzõdés rendkívüli hatályú felmondásának, továbbá polgári pe-
res úton követeli a régi Városháza visszaadását és 2008. 02. 07-tõl a hasz-
nálati díjat, valamint az elmaradt költségek megfizetését.

Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009–2015) Informatikai
Stratégiáját és Fejlesztési Tervét a testület elfogadta.

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készítendõ 2009 évi köz-
foglalkoztatási tervet, Apró Ferenc javaslatával együtt fogadta el a testület,
miszerint a közfoglalkoztatási terv keretében ellátandó feladat az Iskola-tó
rendezése is.

Szennyvízberuházás tervezésére kiírandó nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának jóváhagyása. A testület az elõterjesztés melléklete
szerinti tartalommal az ajánlati felhívást nem hagyta jóvá, egyúttal úgy dön-
tött, hogy azt átdolgozásra visszaadja a szakértõnek azzal, hogy átdolgozást
követõen újratárgyalja.

Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „Közoktatási Intézmé-
nyek Infrastrukturális fejlesztése” címû pályázati felhívásra pályázatot nyújt be: 

a Napköziotthonos Óvoda – Szent Lajos utcai Óvoda
a Fekete István Ált. Iskola – Felsõlajosi Tagintézmény
A pályázatok benyújtását támogatja a testület.
A képviselõ-testület jóváhagyta Lm. Város Önkormányzatának módosí-

tott új közbeszerzési szabályzatát.
A képviselõ-testület jóváhagyta az elõterjesztés melléklete szerinti tarta-

lommal az elhangzott kiegészítésekkel együtt az ajánlati felhívást, vmint az
ajánlati dokumentációt a szennyvíz-beruházási tervezetre vonatkozóan.

Elfogadta a testület a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által ké-
szítette 2009. évi közfoglalkoztatási tervet.

Megállapodás kötése Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a köz-
célú foglalkoztatás szervezésére. 

Beíratás idõpontjának meghatározása:
Központi óvoda: 2009. 04. 20-tól 24-ig, 7–15 óráig.
F. I. Ált. Iskola: 2009. 04. 20-tól 23-ig, 13–17 óráig.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a társadalmi szervezetek

ugyanúgy az egyéb szervezetek és a sportszervezetek támogatását. 

2009. március 18.

2009. március 4. (rendkívüli ülés)

2009. 02. 18.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselõ javaslatát az UKC támogatására, továbbá

Nagy Erzsébet javaslatát az ált. iskola sportegyesület támogatására a testü-
let nem fogadta el.

Közterületek névadása: A képviselõ-testület a Lajosmizsei 2605/29 hrsz.
közterület délkeleti részének a Kálmán Imre köz nevet adta.

A Lajosmizsei 2534,2544/4 és 1681 hrsz. közterületnek a Vasút utca ne-
vet adta.

Kecskeméti Kistérségi akcióterv 2009–2010 jóváhagyása a mellékletben
szereplõ öt változtatással került elfogadásra.

Pályázati felhívást dûlõutak melletti fák kivágására és a szerzõdésterve-
zetet a testület elfogadta négy pont kiegészítéssel. A pályázati felhívást
Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapján, a hivatal hirdetõtábláján
és a helyi kábeltévében meg kell jelentetni. A testület felhatalmazza a me-
zõgazdasági bizottságot és Sápi Tibor tanácsnokot a pályázatok elbírálásá-
ra, a szerzõdés aláírására abban az esetben, ha a megállapodás teljesítése
az önkormányzat számára anyagi terhet nem jelent.

A testület elfogadta a polgármester beszámolóját Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulási Tanácsban 2008. I. félévében végzett tevékenységérõl.

A Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása elfogadásra
került.

A képviselõ-testület elfogadta a nyilatkozatot a MÁV-parkoló fenntartá-
sára és üzemeltetésére 10 évig.

Dr. Csire Gézáné

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL

Megkezdõdtek 
a Lajosmizsei Gyermekjóléti 
Szolgálat prevenciós célú 

programjai
Kedves Olvasó!
E lap korábbi számában hírt adtunk a Lajosmizsei
Önkormányzat sikeres gyermekvédelmi pályázatáról.
Pályázatunk az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
az idén és jövõre. Projekttervünk elõkészítõ szakasza
lezárult. Megtörtént a program helyszíneinek kialakí-
tása, a betervezett eszközök beszerzése, az egyes
szakértõi tevékenységekre árajánlatok beszerzése,
szakértõk kiválasztása, szerzõdéskötés. Biztosítottak
az elõfeltételek a prevenciós programok kezdéséhez.
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetésével közel 20 millió Ft költségvetéssel, 24 fõ
szakember kezdi meg tevékenységét a következõ napokban, hetekben a lajosmizsei és
a felsõlajosi gyermekek érdekében.

● ALKOTÓMÛHELY. A szociális beilleszkedést segítõ csoportos foglalkozások és tré-
ningek vezetõ szakembere Damásdiné Kovács Klára pszichológus. Helyszíne általában
az Egészségház, kivéve a program jellege szerinti helyszíneket. A hétközi programok
szerdánként 14 órakor, a hétvégi programok szombatonként 10 órakor kezdõdnek. Áp-
rilis elsõ napján az elsõ csoport elkezdte mûködését 30 fõ gyermek részvételével. Az
érdeklõdés nagy, az összeállított programoknak, a közremûködõ, 15 kiváló szakember-
nek is köszönhetõen. Õk munkálkodnak ugyanis a gyermekek személyiségfejlõdésétõl,
vizuális látásuk, mozgáskultúrájuk fejlesztésétõl kezdve szakmák, mesterségek bemu-
tatásán, kerékpárverseny, sportdélután, tábor rendezésén át a tanulásuk segítéséig,
gazdag, élményt adó szakmai programok megvalósításával. 

● A konfliktuskezelõ tréningeket vezeti Dóró Árpád és Dóró Kerekes Éva pszicholó-
gusok, péntekenként 14 órától az Egészségházban. A részvevõ elsõ csoport, 25 gyer-
mek kiválasztása megtörtént. Kezdõ nap: április 17-én. 

● Pszichodráma csoportfoglalkozásokat tartja dr. Kemény Gabriella, és vezetésével
Nagy Irén, Határ Ilona pedagógusok. Helyszíne a Kollégium (nyári csoport: Egészség-
ház), keddenként és csütörtökönként 14 órai kezdettel. Elsõ nap április 7. Itt is megtör-
tént az elsõ 10 résztvevõ gyermek jelentkezése/kiválasztása. A 48 héten át tartó prog-
ramban 4 csoport, összesen 40 fõ gyermek részvétele biztosított.

● Karsainé Soós Katalin és Nádas Mária gordontrénerek vezetésével szülõi tréningek
kezdõdnek az Egészségházban. Elsõ csoport (25 fõ szülõ) napjai: április 7., 21., 28.
május 12., 26., június 9. Második csoport napjai: 2009. október 27., november 10.,
24., december 8., 2010. január harmadik hete, február elsõ hete, a megjelölt napokon
10 órai kezdettel, 15.30 h-ig.

● A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára szupervíziót tart dr. Zala At-
tila pszichiáter szakorvos, szupervízor. Elsõ alkalom: 2009. május 4-én 12 órakor az
Egészségházban. A résztvevõ szakemberek 7 fõ családgondozó szociális munkás, 5 fõ
védõnõ, 1 fõ óvodai, 1 fõ iskolai, 1 fõ kollégiumi gyermekvédelmi felelõs. Továbbá dr.
Zala Attila biztosítja a pszicho-dráma csoport szupervízióját. 

Valamennyi program, valamennyi szakértõjének, munkatársának ez úton tisztelettel
megköszönöm a sikeres indításhoz nyújtott segítségét, közremûködését. Kívánom,
hogy a gyermekek érdekében mindenki tudása legjavát adva, szíve, lelkiismerete sze-
rint dolgozzon, és ez által a programok elérjék a célzott hatást.  

Józsáné dr. Kiss Irén projektmenedzser

Az alkotómûhelyben Szeleczki
István gyógypedagógus, szociális
munkás, festõmûvész alkotó és
Damásdiné Kovács Klára pszi-
chológus, szociális munkás szak-
mai vezetõ kis társaival
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kirendeltsége végzi.
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KORTÁRSOKTATÁS
A FEKETE ISTVÁN 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2009 februárjában lehetõség nyílt arra, hogy
részt vegyünk egy kortársoktatáson. Szép
számmal meg is jelentünk, mintegy ötvenen.
Az oktatást dr. Kreiner József tartotta, aki
négy középiskolás segítséget hozott magával,
Pallaga Rebekát, Feldman Gabriellát és két
volt lajosmizsei diákot, Szklenár Dórát és
Dobos Dominikát.

Volt, aki kíváncsiságból jött el, volt, aki-
nek ajánlották, és olyan is volt, aki a három-
napos tréning alatt nem szeretett volna isko-
lába jönni. Senki sem bánta meg az együtt
töltött idõt. A diákoknak annyira tetszett,
hogy újabb találkozót szerveznek.

Hogy mi volt a célja az oktatásnak?
Elsõsorban három napot eltölteni 50 em-

berrel úgy, hogy mindenki jól érezze magát.
Másodsorban a megelõzés. Megelõzni a
droghasználatot, a kábítószer-függõséget és
a szenvedélybetegségeket.

Mit tanultunk?
Megtanultuk tisztelni a másikat, megta-

nultuk, hogy mit okozhatnak a kábítószerek,
és hogy mit tanulhatunk pl. a nagyszüleink-
tõl. Továbbá megtanultunk õszinték lenni
egymáshoz. És ha valaki ezeket mégsem sajá-
tította el, egy biztos, megtanult SZERETNI.

Rác Csenge 
8/a osztályos tanuló

Tájékoztatás az iskolai beíratkozásról
Ezúton is felhívom a kedves szülõk figyelmét arra, hogy akinek gyermeke 2002. 06. 01.
és 2003. 05. 31. között született, 2009. 09. 01-tõl tankötelessé válik.

A 2009/2010-es tanévben elsõ osztályba lépõ gyermekeket és szüleiket 2009. 04.
20–04. 23-ig (13.00 órától 17.00 óráig) várjuk a Fekete István Általános Iskola
titkárságán, ahol az iskolai beíratás történik.

Kérem, hogy figyelmesen olvassák el az óvoda és az iskola fõbejáratán elhelyezett
plakátot, melyen minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható.

Beiratkozás elõtt, 2009. 04. 16-án 16.30 órakorkor szülõi értekezletet tartunk, leendõ
elsõseink szülei részére az iskola dísztermében.

Reményeink szerint ott sok olyan információ elhangzik majd, ami fontos lehet az
iskolakezdéshez.

Bemutatjuk a tanító néniket, hallhatnak tanítási módszerekrõl, oktatásszervezési
újításokról.

Megismerhetik az osztályok kialakításának elveit.
Feltétlenül számítunk minden kedves szülõ megjelenésére.

Természetesen a gyerekeket sem szeretnénk kihagyni az iskolára történõ
elõkészületekbõl, hiszen mindez értük és róluk szól.

Hagyományainknak megfelelõen a leendõ elsõs tanító nénik egy kedves mese-
játékkal bátorítják és hívogatják õket iskolába. Erre az elõadásra 2009. 04. 07-én kerül
sor a Mûvelõdési Ház színháztermében. Ide az óvó nénik fogják elkísérni a most még
óvodásokat.

Mi pedig a beíratkozáskor várjuk – természetesen a szülõvel együtt – a kisgyereket
is.

Kálmán Éva
igazgatóhelyettes

A Fekete István Általános Iskola
SZÜLÕI SZERVEZETE

szeretettel várja
Önt és kedves Társaságát

hagyományteremtõ
TAVASZI BÁLJÁRA.

A bál idõpontja: 2009. április 18., szombat
Helye: a kollégium ebédlõje
Zene: Varga Péter és Társa

Belépõdíj 3500 Ft
VACSORA

NYITÓTÁNC
TOMBOLA

Jegyek kaphatók az általános iskola
titkárságán!

Nemzeti ünnepünk megünneplése rendhagyó
módon történt iskolánkban.

Tanításmentes nap volt március 13-a. A
délelõtt a megemlékezésrõl szólt. 

Reggel a felsõ tagozat, majd az alsó tago-
zat megtekintette az ünnepi mûsort, melyben
6. a, 6. c, 8. a, 8. b, és 8. c osztályos tanulók
vettek részt. 9 órától az osztályok ünnepi osz-
tályfõnöki órája következett, amikor is cso-
portmunkában dolgozták fel az 1848. március
15-e eseményeit. 10 órától délig az 5–6. évfo-
lyam a mûvelõdési ház mozi termében közös
filmvetítésen vett részt, A szalmabábúk láza-
dása címû 1848–1849-es szabadságharc, illet-
ve az azt követõ idõszakot feldolgozó filmet

Iskolai megemlékezés 1848-ról

FUTÓFESZTIVÁL
Futva, kocogva vagy sétálva, egyéneknek, gyerekeknek, 
családoknak, cégeknek, kicsiknek és nagyoknak, 
babakocsival és kerekes kocsival érkez knek egyaránt!!! 

 
…a lajosmizsei Fekete István Általános Iskola kezdeményezésére, 

a nevezési díjak bevételéb l a tehetséges sportolók javára… 

Ideje:
2009. május 16. 10 óra

Helye: 

központi futballpálya 
 

Választható távok:

I. kategória 10 km 
II. kategória 5 km 
III. kategória 2 km 
IV. kategória 500 m 

Nevezési díjak:

A – családi (min. 2 gyermek+2 feln tt) 1000 Ft 
B – feln tt egyéni (18 éves kortól) 500 Ft 
C – ifjúsági (15-18 év) 300 Ft 
D – gyermek (3-14 év) 100 Ft 

Nevezés a helyszínen 8.00 - 9.30 óráig 
 

A Futófesztiválon minden sportolni szeret  rajthoz állhat, aki elfogadja a kiírás 

feltételeit, és azokat betartja. A versenyen mindenki saját felel sségére indul, 

képességeihez mérten választ távot és teljesíti azt. 

El jelentkezési szándékát a következ  telefonszámon teheti meg: 70 / 59-15-637 

A nevezési díj már a verseny el tt befizethet . 
Helye: Fekete István Általános Iskola (központi épület) Büfé 

 
Az eddigi munkát segítették: 

Szent István Patika, K&H Bank, Fornetti, Magyarvíz Ásványvíz Kft. 

Jelentkezésére feltétlen számítunk: Rendez ség 
 

nézték meg. A 7–8. évfolyamnak a 12 pont-
hoz igazodó akadályversenyt szerveztünk. 

Méltóképpen és rendhagyó módon emlé-
keztünk és ünnepeltük meg a szabadságharc
ünnepét. Sikerességét pedig mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy a gyerekek jól érez-
ték magukat, szép munkák születtek, szívesen
vettek részt a feladatokban. Szép nap volt.

A nap szervezõi: László Ildikó, Parázsóné
Adamecz Andrea. Az akadályverseny szerve-
zõje: Kacskóné Antoni Katalin.

László Ildikó
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Kisiskola nagy reménységei
Iskolánk tehetséges matematikusai két versenyen is
eredményesen szerepeltek a közelmúltban. Babar
Sára, Szakali Benedek és Zvatt Dominik 3. osztályos
tanulók, valamint Gazsó Alex, Makai Réka és Ros-
tás Anna a 4. évfolyamot képviselte a Zrínyi Ilona
Matematika Versenyen és az Orgoványi Matemati-
ka versenyen egyaránt. A több száz induló közül
mind csapatban, mind egyénileg bizonyították jó fel-
készültségüket.

Nagy örömmel érte-
sültünk a Zrínyi Ilona
Matematika Verseny
eredményhirdetésén,
ahol legsikeresebb tanít-
ványunk Szakali Benedek
az elõkelõ 14. helyezést
érte el, majd Orgoványon

a 2. helyezett lett, míg 4. osztályosaink közül Rostás
Anna az 5. Makai Réka pedig a 7. helyezést érte el.

Felkészítõ pedagógusok Besenyi Márta,
Juhászné Gácsi Katalin és Szemereyné Horváth
Márta volt. 

Gratulálunk  a tanítványoknak és felkészítõiknek
egyaránt!

Március 13-án együtt emlékezett meg a falu lakossá-
ga az 1848-49-es eseményekrõl. Veszelszki Tibor 4.
osztályos tanuló Ünnepi beszédét követõen
Felsõlajos Község Önkormányzatának felkérésére,
a Szabad Ötletek Színházának kiváló mûvészei idéz-
ték fel a történelem e jeles pillanatait. 

Ökoiskola lévén a jeles napokról sem felejtkezünk
el, így a március 22-i Víz Világnapjára is számos
program várta az érdeklõdõ gyermekeket. Többek
között versírásban, plakátkészítésben jeleskedhet-
tek tanítványaink. E nap tiszteletére a változatos el-
készült kézmûves munkákból kiállítást szervezünk,
melyet a Faluházban lehet megtekinteni. 

A Felsõlajosi Általános Iskola hagyományaihoz hí-
ven idén is megrendezi a Somogyi Béla Körzeti Me-
semondó Versenyt, melyre szeretettel meghívja és
várja azokat a gyermekeket, akik szeretik a meséket,
iskolájuk legjobb mesemondói, valamint a kísérõ ta-
nító néniket, szülõket. A verseny idõpontja: 2009.
április 22. (szerda) 14.00 óra

Hírek az Iskola
Felsõlajosi Tagintézményének

életébõl
„Víz, víz, tiszta víz”

KIKELET AZ ÓVODÁBAN

A víz az egyik legfontosabb környezeti
elem, védelme a környezetvédelem egyik
alap feladata. Már a mitológiában is fontos
szerepet kapott az õselemek egyike, a víz.
Fontos, hogy óvodás korban is tudatosítsuk
a gyerekekben a vízzel kapcsolatos tudni-
valókat, a víz védelmének fontosságát. Ter-
mészetesen mindezt játékos formában.
Tettük ezt mi is a Szent Lajos úti Cica cso-
portos óvodásokkal.

Képek nézegetése közben felelevenítet-
tük tóparti sétán szerzett élményeinket.

Közben új ismeretekkel gazdagodtak, gya-
rapodott szókincsük. Vízben élõ állatokat
készítettünk kavicsból (teknõs, hal), me-
lyeket a csoportszobában megépített „tó-
ba” rakhattak a gyerekek. Örömmel hor-
gászták az elkészített halacskákat. A nagy
„ho-ho-horgászok” játék közben megta-
pasztalták a több-kevesebb, ugyanannyi fo-
galmát, az irányokat stb. A kifogott halak-
ból ízletes „halászlé” készült, melyet jóízû-
en elfogyasztottunk.(persze csak játékból).
Közben énekeltünk, verset mondtunk, és

természetesen nem ma-
radhatott el a mese sem.

„Élet a víz alatt…”
címmel fantáziaképet ké-
szíthetett, akinek kedve
volt. Terepasztalon meg-
tapasztalták (homok, víz
segítségével), hogy az ál-
taluk fakasztott forrásból
hogyan lesz szerteágazó
patak, majd tó. Mindenki
saját akváriumot is készít-
hetett papírkollázzsal. A
tevékenységek közben
beszélgettünk a víz hasz-
náról, védelmének fon-
tosságáról.

Tanulságos, tapasztalatok-
ban gazdag hetet tudhattunk
magunk mögött. Bízom benne,
hogy a sokrétû, tevékenységek-
ben gazdag hét alatt fejlõdött
személyiségük, s egy kicsit én is
hozzájárultam ahhoz, hogy
majd felnõtté válva a társada-
lom aktív környezetvédõ tagja-
ivá válljanak az én kis „cseme-
téim”.

Helgert Lászlóné
óvodapedagógus

„Vízi világ” 
a Szt. Lajos utcai óvoda
Cica csoportjában

Óvodásaink ismerkednek
az akvárium élõvilágával

„Várjuk a tavaszt”
Bemutató foglalkozás
a Katica csoportban

ÉRTESÍTÉS
a Fekete István
Általános Iskola
Felsõlajosi
Tagintézményének
beíratkozásáról
Tagintézményünkben a 2009/2010-es
tanévre a gyermekek beíratásának
idõpontja:

2009. április 20-24-én 8-13 óráig
Helye: Faluház, Felsõlajos
Kérjük hozzák magukkal :
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
óvodai (és szakértõi) szakvéleményt
a gyermekrõl 
a gyermek adószámát, lakcímbejelentõjét
pénzt a tanulóbiztosításra
1 db fekete-fehér igazolványképet és 
550 Ft-ot a diákigazolványhoz

Marticsekné Sápi Csilla
tagintézmény vezetõ
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Óvodánkban 4 fõ szakvizsgázott fej-
lesztõpedagógus dolgozik, akiknek fel-
adata a Nevelési Tanácsadóból és szak-
értõi bizottságból visszaérkezett jel-
lemzések alapján a gyermekek egyéni,
illetve kiscsoportos fejlesztése. A fej-
lesztõ foglalkozások célja a képességek
korai fejlesztése, a tanulási képességek
megalapozása, javítása, a tanulási és
egyéb részképesség-zavarok kialakulá-
sának megelõzése, illetve azok kezelé-
se. Hiszen a gyermekek adottságaitól,
biológiai érésüktõl függõen képességü-
ket tekintve eltérõen fejlõdnek. Ezek-
nek a gyermekeknek heti 2 alkalom-
mal biztosítjuk a fejlesztõ foglalkozást
kb. 30 percben. A foglalkozások egyik
felét a mozgásfejlesztés teszi ki, melyet
hétfõ délutánonként tartunk a gyerme-
kek számára, hiszen a mozgás minden
további képesség fejlesztésének alapja.

A másik foglalkozáson játékos feladatokat oldunk meg, ké-
pekrõl beszélgetünk, kirakózunk, színezünk stb.

Kérjük a kedves szülõket, hogy gyermekeikkel minél több
idõt töltsenek a szabadban játszótéren, udvaron. Sokat hin-
tázzanak, labdázzanak, mászókázzanak stb., mert a nagy-
mozgásos fejlesztés nagyon fontos a gyermekek számára és
ezáltal fejlõdik ki a finom mozgásuk is, amire az iskolában
nagyon nagy szükségük lesz.

Szenekné Molnár Dóra
óvodapedagógus

Fejlesztõ foglalkozások az óvodában

Hírek az Óvoda Felsõlajosi
Tagintézményébõl

A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre került a
gyerekek és a felnõttek részére is a hagyományos
Farsangi Bál. Míg elõbbi a szülõk ügyes és ötletes kéz-
imunkáját dicsérte a gyerekek szórakoztatására, addig az
utóbbira az SZMK szervezésében került sor a
Faluházban. Köszönjük a szülõk odaadó munkáját, a
felajánlott segítségeket. A befolyt támogatásokból az
udvari játékok szabványnak megfelelõ ütéscsillapítását
finanszírozzuk.

A 23/2008.(VIII.6.) OKM rendelet 5. §. alapján kiírt
pályázaton nyert támogatásból a csoportszobák és a
fejlesztõ helyiségek bútorzatát korszerûsíthettük és bõví-
thettük. Továbbá lehetõségünk nyílt arra, hogy az udvari
játékaink új játékszerekkel bõvülhessenek, amelyeket
elõreláthatóan áprilisban vehetnek birtokba a gyerekek.

A Központi óvoda Napocska csoportosai ünneplõbe öltözve
emlékeztek meg  1848 március 15-rõl

Tojásfestés a Mécses Csoportban

A gyermekek nagyítóval vizsgálják a talaj szerkezetét
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LAJOSMIZSE SPORTJÁBÓL

Budapesten, az Etalon Sportcentrum mûfüves csarnoká-
ban került megrendezésre az MGYLSZ (Magyar Gyermek
Labdarúgó Szövetség) Farsangi kupa meghívásos torna
2x8 csapat részvételével. A 2x15 perces mérkõzések elsõ
félidejében a 2000-es, a másodikban az 1998-as korosz-
tály játszott, majd összeadódott az eredmény. Lajosmizse
csapata Budapestet, Miskolcot és Rákóczifalvát megelõz-
ve veretlenül jutott a döntõbe, ahol Kecskemét csapatát si-
került legyõzni. A 2000-es korcsoportban Kun Márk sze-
rezte meg a gólkirályi címet holtversenyben. Az arany ér-
meket és a díszes serleget Dr. Lendvai János, az MGYLSZ
elnöke, a Cetelem Bank elnök-vezérigazgatója és Kanta Jó-
zsef, az MTK válogatott labdarúgója adta át. A gyõztes csa-
pat tagjai: Guttyán Patrik, Varga Zsombor, Sípos Szabolcs,
Rideg Ferenc, Kun Márk, Halmavánszki Máté, Szabó An-
dor, Nagy Roland, Sztana Dániel, Kollár Benedek, Varga Le-
hel, Treiber Gergõ, Gábor Lukács József, Spiegelberger Ta-
más, Csóri Arnold, Varga Bence, Várkonyi Mátyás, Bujdo-
só Zoltán, Bódog Dávid. Edzõ: Faragó Gyula.

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség OMV orszá-
gos bajnokságának elsõ két fordulóját Kecskeméten ren-
dezték 3 korcsoportban. A 2000-es születésûek csapata
minden mérkõzését megnyerve, kapott gól nélkül az 1., az
1998-99-es csapat veretlenül szintén az 1., az 1996-97-es
csapat egy vereséggel a 2. helyen végzett. Különdíjat ka-
pott Treiber Gergõ. Csapattagok: 1996-97: Görbe Zsolt,
Treiber Emil, Varga György, Nyitrai Milán, Kalocsa Tamás,
Szaszkó Csaba, Ubornyák Bence, Hriazik Tamás, Kanyik
Imre, Veszelszki Márk, Pintér Tamás, Makai Richárd. 1998-
99: Varga Lehel, Treiber Gergõ, Gábor Lukács József,
Guttyán Adrienn, Spiegelberger Tamás, Kun Dániel,
Várkonyi Mátyás, Varga Bence, Csóri Arnold, Görbe Mar-
cell, Bujdosó Zoltán, Bódog Dávid. 2000: Guttyán Patrik,
Varga Zsombor, Kun Márk, Rideg Ferenc, Sípos Szabolcs,
Halmavánszki Máté, Szabó Andor, Nagy Roland, Ódor Zol-
tán, Sztana Dániel, Kollár Benedek, Fehér Roland. 

A klub serdülõ csapata elkezdte a bajnokság tavaszi
szezonját. Eredmények:

TISZAALPÁR – LAJOSMIZSEI VLC 0-10 
GÓL: ILONKA 3, HAJDÚ 3, SULYOK 2, DUDUJ, + 1

ÖNGÓL
LAJOSMIZSEI VLC – ORGOVÁNY 4-1 
GÓL: ILONKA, HAJDÚ, TREIBER, HALMAVÁNSZKI (Ez

volt a csapat 100.! gólja a bajnokságban)
Serdülõink 12 forduló után 100%-os teljesítménnyel,

100-6-os gólkülönbséggel az 1. helyen állnak. Csapatta-
gok: Sápi Zsombor, Szatmári Zoltán, Németh Zsolt, Sulyok
Barnabás, Kiss Ádám, Valkai Norbert, Duduj Zsolt, Ilonka
Richárd, Kulcsár Dávid, Kis Richárd, Treiber Szabolcs, Ta-
kács Vilmos, Halmavánszki Tamás, Válent Roland,
Laskovics Ferenc,  Hajdú Roland, Konyor Márk, Nagy Ro-
land, Szöllõsi Dénes, Révbéri Zsolt. Edzõ: Faragó Gyula.

Felnõtt csapatunk négy gyõzelemmel kezdte a tavaszt.
Eredmények:

KUNSZENTMIKLÓS – LAJOSMIZSEI VLC 2-4
GÓL: JURÁSZIK, SUTA 2, +1 ÖNGÓL

LAJOSMIZSEI VLC - SZABADSZÁLLÁS 5-1
GÓL: SAJÓ A. 3, JURÁSZIK, SUTA 

HELVÉCIA - LAJOSMIZSEI VLC   0-4
GÓL: SAJÓ A. 2, JURÁSZIK, SUTA

LAJOSMIZSEI VLC - FÜLÖPHÁZA   2-1
GÓL: JURÁSZIK, DODAN

16 forduló után a 4. helyen áll a csapat, a góllövõlistát Sa-
jó Attila vezeti 18 góllal.

Csapattagok: Surman Péter, Magyar Norbert, Sajó
László, Sajó Attila, Bódog Róbert, Kun Ákos, Kun Gábor,
Jurászik Zoltán, Árva Zsolt, Nagy Tibor, Dodan Constantin
Petre, Ulicska Péter, Nagy Tibor, Fekete Tamás, Hriazik At-
tila, Basky Balázs, Baranyi Tibor, Halász Szilárd, Takács Ta-
más, Suta Milán, Dull György. Szakágvezetõ: Krasnyánszki
András. Edzõ: Faragó Gyula és Janó Gyula     

Faragó Gyula

12. forduló
Vecsés SE – Mizse KC 39-31
(félidõ: 20-14)
Ifjúsági eredmény: 39–39.

13. forduló
Mizse KC – Salgótarjáni 21–21
(félidõ: 9–11)
Ifjúsági eredmény: 27–26.

14. forduló
Albertirsai SE – Mizse KC 30-30 
(félidõ: 14–15)
Ifjúsági eredmény: 18–68.

15. forduló
Mizse KC – Mogyoródi KSK 27–25 
(félidõ: 14–16)
Ifjúsági eredmény: 46–34.

16.forduló
Juhász' 99 Füzesabonyi SC – Mizse KC
31–24 (félidõ: 18-11)

Mizse KC: Szabó- Sándor 3, Boda, Gábos 4
(1/0), Csontos 2, Szórád , Veszelszki 7. Csere:
Godán(k), Jordán 3, Boda, Tok, Tóth, Demeter
3 (2/2), Horváth 2, Szabó B. Edzõ: Szekeres
László. Kiállítás: 6, ill. 8 perc, 7 m-es: 3/2, ill.
3/2.

A tompán és rossz taktikával, sok hibával
kezdõ vendégeken átrohantak a hazai csapat,
s már 7–2-t mutatott az eredményjelzõ, mikor
Szekeres edzõ idõt kért a 11. percben. A miz-
sei csapat rendezte sorait, de ez már gyakor-
latilag csak a játék kiegyenlítésére volt elegen-
dõ.

Fájó, de megérdemelt „meglepetés” gyõ-
zelmet aratott a hazai csapat. Ifjúsági ered-
mény: Füzesabony-Mizse KC 29–32.

Sápi Zsombor

LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás

MIZSE KC
nõi kézilabda

MIZSE KC
férfi kézilabda
Bajnoki mérkõzések NB II. KELET

Felkészülési tornán a lajosmizsei lányok!

2009. március utolsó hétvégéjén bajnokság elõtti felké-
szülési tornán vett részt a Mizse KC lány csapata, ahol a
második helyet szerezték meg.

Vereséget csak a bajnokság õszi fordulójának 3. he-
lyén álló Kerekegyházától szenvedett. Látszik, hogy a ke-
mény másfél hónapos erõsítésnek meg van a gyümöl-
cse, hiszen lányaink védekezésben sokat fejlõdtek, mel-
lyel segítették a kapus munkáját, Kocsis Henriettát, akit a
torna legjobb kapusának választottak. Támadói munká-
jukban mutatkozik, hogy sok az újonc a csapatban, s egy
erõsebb csapattal szemben fontos az összeszokottság,
valamint a támadások kidolgozottsága, ami a közös mun-
kával, a folyamatos megmérettetésekkel alakulhat ki.

A lányok játékát, lelkesedését elnézve, biztosan tu-
dom, hogy a bajnokság végére az elsõ öt csapatban ben-
ne lesznek. Bizonyítva, hogy nem csak a férfiak tudják
kergetik a labdát Lajosmizsén!

Szeretettel fogadnak mindenkit
a bajnokság mérkõzésein:

2009. 04. 11., 17:00
MIZSE KC Kiskunfélegyháza HTK

2009. 04. 25., 17:00
MIZSE KC KB AUTOTEAM

2009. 05. 10., 16:00
MIZSE KC CsÁTESZ SE

2009. 06. 13., 17:00
MIZSE KC Kiskõrösi Nõi KSZSE

S nagy örömünkre szolgálna, ha támogatnák a lányo-
kat, akár pénzbeli, akár természetbeli hozzájárulással.
Már az is nagy segítség lenne, ha az adójuk egy szá-
zalékát a Mizse KC nõi szakosztályának küldenék el a
következõ adószámra: 18347250-1-03.
Elõre is köszönjük!

Mizse KC nõi szakosztálya
Borbély Gizella

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze
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Ápr. 10. péntek, 14 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek.
Húsvéti dekoráció. Vezeti: Dudás Klára,
Király Zsuzsanna. Részvételi díj: 300 Ft/alka-
lom

Ápr. 18. szombat, 17 óra
Moldvai gyermek táncház a Flótás együttessel.
18 óra: Felnõtt táncház. Belépés díjtalan

Ápr. 20. hétfõ, 15 óra
Városi szavalóverseny. Radnóti Miklós
születésének 100. évfordulója tiszteletére.
Jelentkezés ápr. 14-ig a könyvtárban

Ápr. 25. szombat, 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek.
Cserepes filcvirág. Vezeti: Dudás Klára, Király
Zsuzsanna. Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Ápr. 29. szerda, 10.30 óra
Óvodás bérlet: Micike a picike – zenés báb-
játék. Mimikri bábszínház

Máj. 1. péntek 
Egész napos gyermekmajális. Részletes pro-
gram plakáton

Máj. 18. hétfõ, 16.00 óra
Bakacsi Ernõ – könyvbemutató. Belépés díjta-
lan

Máj. 1. péntek 
Egész napos: Gyermekmajális. Részletes pro-
gram plakáton

Máj. 1. péntek, 19 óra
Dumaszínház. Fellépõk: Hadházi László és
Szupkay Viktor. Részvételi díj: 1500 Ft

Máj. 23. szombat, 9.00 óra
Olvasó Derbi – Döntõ

Máj. 26. kedd, 18.00 óra
Kiállítás Hajdrik Sándor természetfotóiból
Megtekinthetõ: június végéig

A mûvelõdési ház és
könyvtár áprilisi–májusi

programjai

Az Olvasókör tagjai az irodalom, a tudomá-
nyok iránt érdeklõdõ, aktív, nyugdíjas pe-
dagógusok, közalkalmazottak, könyvtáros-
ok. Létszámuk fokozatosan növekszik, leg-
utóbbi összejövetelükön huszonnégy fõ
vett részt. Végtelen nagy lelkesedéssel ter-
vezgetik közös alkalmaikat, melyeket min-
den hónap utolsó csütörtök délelõttjén, 10
órától tartanak a könyvtárban. Az Olvasó-
kör motorja, szellemi „atyja” Szabóné
Mizsei Julika, aki fiatal, friss nyugdíjashoz
méltó lelkesedéssel végzi ezt a közösségi
munkát. A szervezésben segítségére van
Halasi Mihályné, Konyor Józsefné és Zsikla
Béláné.

Nem szeretnék „csak az olvasásra” le-
szûkíteni együttléteiket, hanem változatos
programokkal – kirándulás, színházlátoga-
tás, kiállítás szervezése –, kívánják tartal-
massá tenni az együtt töltött idõt. Várják
azok csatlakozását is, akik helyben laknak,
de pedagógusi, könyvtárosi pályájukat
más településen fejezték be. Az Olvasókör

gépes tanfolyamra. Nem bántam meg, pe-
dig elismerem: az elején eléggé meg vol-
tam ijedve. Az idõ elõrehaladtával azonban
rádöbbentem arra, hogy nem én vagyok az
egyetlen, aki úgy érzi, hogy nagyon keveset
tud az egészrõl. Az otthoni számítógépezés
nálunk fõleg abból állt, hogy játszottunk. Ka-
rácsonyra elért minket is a jövõ szele: a Jé-
zuska hozott internetet. Azóta nincsen sza-
badidõnk, de kinyílt a világ!

Az oktatásról csak jókat tudok mondani.
Megértik azt, hogy mi még nem értjük meg
elsõre, sõt másodjára sem mindig azt, amit
mondanak. Nekünk szerencsénk van a fele-
ségemmel, mert legalább otthon talán az
egyikünk emlékszik az órán elhangzottakra.
Ami pedig nem jut eszünkbe, azt megkeres-
sük az ügyesen megszerkesztett jegyzetek-
ben. Ezt a rengeteg új ismeretet még az én
agyam sem akarja bevenni, pedig még nem
is vagyok talán olyan öreg. A szövegszer-
kesztés nagyon jó dolog, senki sem tudja,
mit hoz számára a jövõ, mikor veszi hasz-
nát.”

Napjainkban az információáramlás se-
bességével csak az képes lépést tartani,
aki a számítógépet eszközként tudja és
akarja használni. Egyre többen látják be: az
ellenállásból származó kár sokkal nagyobb
lehet (munkaerõ-piaci nehézségek, kimara-
dás a világ dolgaiból), mint amekkora be-
fektetéssel (tanulással) elsajátíthatók a szá-
mítógép használatának fortélyai. Az idei si-
keren felbuzdulva jövõre is várjuk az infor-
matikai írástudó jelölteket újabb tanfolya-
mainkon.

(Szerk.)

VÁROSI SZAVALÓVERSENY
TISZTELT LAJOSMIZSEIEK!

A város oktatási és kulturális bizottsága,
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyv-
tára, valamint a Lajosmizsei Kultúrapártoló Ala-
pítvány Radnóti Miklós születésének 100.
évfordulója tiszteletére idén is megrendezi vá-
rosi megmérettetését.

4 korcsoportban indulhatnak a versenyzõk,
akik egy szabadon választott magyar költõ
versével tiszteleghetnek Radnóti Miklós mû-
vészete elõtt.

1. korcsoport: 3-4. oszt. tanulók
2. korcsoport: 5-6. oszt. tanulók
3. korcsoport: 7-8. oszt. tanulók
4. korcsoport: középiskolások 

és felnõttek
A verseny idõpontja: 2009. április 20. (hétfõ),
15 óra. Helyszíne: a mûvelõdési ház és könyv-
tár díszterme. Jelentkezés: 2009. április 14-
ig személyesen vagy telefonon (555-323) a vá-
rosi könyvtárban. A jelentkezéssel egyidejûleg
kérjük a versenyen induló mû címét is.

Várják a versenyzõk jelentkezését, és sike-
res felkészülést kívánnak:
a mûvelõdési ház és könyvtár munkatársai

Életet, sõt értelmet az éveknek!
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör alakult a városi könyvtár

gondozásában

Véget ért a városi könyvtár számítógép-
termében az eMagyarország program
keretein belül 2009 januárjában indított
„Ismerkedés a számítógéppel” címû tan-
folyam. Az ingyenes képzést a városi
könyvtár informatikus könyvtárosai, Du-
dás Klára és Király Zsuzsa tartották. A
kétszer öt héten át tartó nyolc kurzus so-
rán mintegy 70 résztvevõ tanulta meg a
szövegszerkesztés alapjait, az Internet-
használat és a levelezés titkait. 

Álljanak itt értékelés gyanánt az egyik
részt vevõ, Kun Attila gondolatai. „Amikor já-
ték közben fiaim rám szólnak, hogy: Nem jól
csinálod, Apa!” és szinte ellökdösnek a
géptõl. Utána Õ, aki még olvasni sem tud,
megoldja a problémát, akkor aztán elgon-
dolkozik a felnõtt ember!

Nagyon örülök annak, hogy egy „elbo-
rult” órámban jelentkeztem erre a számító-

Informatikai írástudás vagy írástudatlanság

néhány tagja szoros kapcsolatot ápol az
Õszikék Nyugdíjasklubbal is.

Az õket támogató könyvtár reményei
szerint az Olvasókör városunk kulturális
életének egyik fontos önszervezõdõ közös-
sége lesz: az identitásérzés, a valahová tar-
tozás, a közösségi szellem erõsítésének
fontos eszközévé válik. Nagy örömmel ka-
roljuk fel ezt a közösséget, s igyekszünk
kellemes, termékeny közeget biztosítani
számukra.

(Szerk.)
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„A népkultúra nemcsak a népmûvészetet jelenti, hanem mindazt a tudást,
ami a népet emberré teszi, irányítja, vezeti, életét életté emeli."

(Móricz Zsigmond)

Fafaragás-bemutató, tojásfestés, kosárfonás, húsvéti
mézeskalács-díszítés, zene, tánc és szép gondolatok alapozták
a Húsvétváró hangulatot az V. Népmûvészeti kiállítás
megnyitóján a mûvelõdési házban. Az évrõl évre visszatérõ
rendezvény Skultéti Ibolya szervezésének köszönhetõen tartja

életben a lassan veszendõbe menõ húsvéti hagyományokat, teremtve ezzel meg a
népkultúra folytonosságát.

Húsvét alkalmából erõben,
egészségben eltöltendõ szép napokat
kíván minden kedves lajosmizseinek

és felsõlajosinak
Lajosmizse,Felsõlajos

önkormányzata 
és a Hírlap szerkesztõsége!

FOTÓK: DUDÁS KLÁRA
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