
HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 4. szám, 2009. szeptember–október

A Zene és az Idõsek Világnapja alkalmából 2009. október 3-án, 14 órától népzenei és néptánctalálkozó lesz a mûvelõdési
házban. Ezen a napon ünnepeljük a Rózsa Sándor Citerazenekar 35. és az Õszirózsa Népdalkör 20 éves jubileumát. 

Meghívást kapott erre az alkalomra testvérvárosunk (Palics) Abbázia Kultúrkörének Szederinda együttese, Nagyvárad
néptánccsoportja és zenekara, a Táborfalván mûködõ népzenei együttes, valamint a helyi amatõr mûvészeti együttesek:
Búzavirág néptánccsoport, Flótás együttes és a Városi Kamarakórus.

Gratulálunk sokévi aktív tevékenységükhöz, jó egészséget és sok derûs, jó hangulatú fellépést kívánunk mindenkinek!

IDÕSEK HETE
LAJOSMIZSÉN
2009. SZEPTEMBER 28–OKTÓBER 3.
Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei szeretettel hívják, várják Önt és kedves Kísérõjét az Idõsek Hete
rendezvényeire. Ízelítõ a programokból: változatos témájú klubnapok, kirándulás, városi ünnepi mûsor kiállításokkal,
zenés, táncos vidám mûsorral, valamint népzenei és néptánc találkozó. Részletes program a 8. oldalon.

Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövõ, még dúsabb jutalom,

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.

(Tóth Árpád)
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Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel./fax: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
www.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

HIRDETMÉNY
A LAJOSMIZSEI KÖZTEMETÕ ÚJRA

NEM VÁLTOTT SÍRHELYEINEK
MEGSZÜNTETÉSÉRÕL

Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a
Lajosmizsei Köztemetõben (Lajosmizse,
Bajcsy-Zs. u. 7.) 2010. február 15-tõl a fenn-
tartó – a temetõkrõl és a temetkezésrõl szó-
ló 1999. évi XLIII. tv. 10. § (2) bekezdésében
foglaltak, illetve a törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján – A LE-
JÁRT HANSZÁLATI IDEJÛ, ÉS ÚJRA
NEM VÁLTOTT TEMETÉSI HELYEKET
MEGSZÜNTETI. A hozzátartozóknak
2010. február 15-ig van lehetõségük a sírok
újraváltására a Köztemetõ Ügyfélszolgála-
tán (6050, Lajosmizse, Bajcsy-Zs. u. 7., tel:
06-30/285-2671, fax: 06-76/356-980). A lejárt
sírhelyek adatai megtalálhatóak internetes
honlapunkon: www.lajosmizse.hu oldalon az
aktuális önkormányzati hírek pályázati felhí-
vások között, valamint a Köztemetõ Ügyfél-
szolgálatán, és a Lajosmizse Város Önkor-
mányzatának hirdetõtábláján.

Környezetvédelmi Díj Pályázat
elbírálása

Lajosmizse Város Önkormányzata Környe-
zetvédelmi Díj pályázatot hirdetett „Virágos
Lajosmizséért” témakörben 2009. július 15-i
határidõvel. A pályázatot benyújtók közül
Farkas Imréné, Dollákné Drabant Zsuzsan-
na és Járvás Erzsébet kapták meg a díjat,
„Virágos Lajosmizséért” díszes táblát, em-
léklapot és 50–50 ezer forintot, melyet kert-
ápolási eszközökre, virágra stb. lehet fordí-
tani. Még egyszer gratulálunk minden részt-
vevõnek!

Gyom- és parlagfû-mentesítés

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire
fontos kötelezettsége a földhasználóknak a
gyom-és parlagfû mentesítés. Hazánkban
közel 2,5 millióan – azaz minden negyedik
ember – szenved allergiás megbetegedéstõl.
A parlagfû Magyarországon mintegy ötmil-
lió hektár területen fordul elõ, ebbõl
700 ezer hektár erõsen fertõzöttnek számít.
A jogszabályok értelmében külterületen a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, bel-
területen a települési jegyzõ az eljáró ható-
ság. Lajosmizse külterületén a Bács-Kiskun
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-

Tisztelt Lakosok!

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzati tulajdonú vízi közmû ál-
tal szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalma-
zás feltételeirõl szóló 23/2006. (IX. 15.) rendelete értelmében „Az önkormányzati tulajdoni érdekelt-
ségében lévõ vízi közmûbõl szolgáltatott ivóvíz és az önkormányzat tulajdoni érdekeltségében lévõ ví-
zi közmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatások díja (továb-
biakban: vízdíj és csatornadíj) alapdíjból és fogyasztás mennyiségétõl függõ díjból tevõdik össze.”

Az alapdíj 2007. július 1. napjától nem változott, ezeket az alábbiakban tesszük közzé:

Víz-és csatorna alapdíjak az áfa nélkül:

Vízszolgáltatás A L A P D Í J Ft/hó
Vízmérõ mérete 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év

júl. 1-jétõl
NA 13-25 115 119 123 127 131
NA 30 174 180 187 193 199
NA 40 363 376 390 403 416
NA 50 506 524 543 561 579
NA 80 910 942 977 1009 1041
NA 100 1180 1222 1268 1309 1350
NA 150 2727 2822 2930 3025 3120
NA 200 8913 9225 9575 9886 10 198

Csatornaszolgáltatás A L A P D Í J Ft/hó
Vízmérõ mérete 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 

júl. 1-jétõl
NA 13-25 87 97 101 104 10
NA 30 133 147 153 158 162
NA 40 277 307 319 330 339
NA 50 386 428 445 460 473
NA 80 694 769 802 826 851
NA 100 901 998 1041 1073 1105
NA 150 2082 2305 2405 2478 2553
NA 200 6804 7533 7857 8100 8343

A fogyasztás mennyiségétõl függõ víz- és csatornadíj (áfa nélkül) a következõképpen alakult 
2007. július 1. napjától

Szolgáltatás díja DÍJ Ft/m3

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év
júl. 1-jétõl

vízdíj 265 279 289 299 308
csatornadíj 202 214 226 237 250

Kizárólag a fogyasztás mennyiségétõl függõ csatornadíj (áfa nélkül) változott 2009. július 1-jétõl.

Szolgáltatás díja DÍJ Ft/m3

2009. év 2010. év 2011. év
csatornadíj 241 252 265

A polgármesteri hivatal
fejlesztése

A 2009. évi 1. lapszámunkban már szá-
mot adtunk arról, hogy megkezdõdött
Lajosmizse Város Önkormányzata „La-
josmizse Város Polgármesteri Hivatalá-
nak szervezetfejlesztése a modernizáció
jegyében” címû projektjének kivitelezése.
A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

A 2009. május 25. napján feladott, há-
rom részre bontott közbeszerzési ajánlati
felhívás alapján három cég került ki nyer-
tesen, a velük megkötésre került szerzõ-
dések garantálják, hogy a projekt 2010.
tavaszáig befejezõdik.

Az S&T Unitis Magyarország Kft. e-
ügyintézésre alkalmassá teszi a városi
honlapot és az iktatórendszert, ill. kiala-
kítja az ügyfélkapus ügyintézõ rendszert.

A Globomax Kft. az ügyfélhívó rend-
szert fejleszti tovább, a Vanin Kft. és a
Responsum Kft. pedig egy korszerû tele-
pülésüzemeltetési és fejlesztési rendszert
dolgoz ki a település intézményeivel és
Lajosmizse Város Önkormányzatával
együttmûködve.
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vatal végez ellenõrzéseket és indítja meg az
eljárásokat a földtulajdonosokkal szemben.
Lajosmizse belterületén az elmúlt évek
gyakorlata alapján javulás mutatkozik a
gyomokkal és parlagfûvel fertõzött terüle-
tek nagysága tekintetében. A Polgármeste-
ri Hivatal Környezetvédelmi Hatóságához
érkezett lakossági bejelentések (alacsony
számban érkeznek és elsõsorban egyéb
gyomokkal fertõzött területekre vonatkoz-
nak.) kivizsgálása, a tényállás tisztázása, az
ingatlan beazonosítása, a fertõzöttség mér-
tékének megállapítása minden esetben ha-
tósági tanú jelenlétében megtartott hely-
színi szemlék során kerül sor. A közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény szabályainak megfelelõen az eljárás
megindításáról értesítést kap a földtulajdo-
nos, majd Lajosmizse Város Jegyzõje bel-
területen az egyéb gyomokkal fertõzött te-
rület esetében határozattal védekezésre
kötelezi a tulajdonost, a parlagfûvel szeny-
nyezett ingatlanok esetében elrendeli a
közérdekû védekezést. Emellett tudni kell,
hogy a aki az elõírt gyom-és parlagfû men-
tesítési kötelezettségének nem tesz eleget
növényvédelmi bírságot kell fizetnie, me-
lyet külterületre és belterületre is vonatko-
zóan a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal szab ki. A növényvédelmi bírság ösz-
szege 15 000–5 000 000 forintig terjedhet.
Amit a város a megelõzésért tesz: A Pol-
gármesteri Hivatal Intézményirányító- és
Településfejlesztési Irodájában 2007-óta
mûködik a Parlagfû Info Pont, ahol a lako-
sok megtehetik a parlagfûvel szennyezett
területekkel kapcsolatos bejelentésüket,
megigényelhetik a „Parlagfûmentes Ház”
matricát, tájékoztatást kérhetnek a parlag-
fûvel kapcsolatos jogszabályokról, hatósági
eljárásról és választ kaphatnak a parlagfû-
vel kapcsolatos egyéb kérdéseikre.

A polgármesteri hivatalnál közcélú fog-
lalkoztatás keretében alkalmazott park-
gondozók rendszeres feladata közé tarto-
zik a közterületek gyom-mentesítése. 

Második alkalommal került idén meg-
rendezésre a Parlagfû-gyûjtési hét, mely-
nek keretében 49 425 tõ parlagfû került
begyûjtésre. A gyûjtési akciókban való
résztvevõket jutalomban részesítettük,
szép ajándékok (fõdíj: kerékpár) lettek ki-
sorsolva. 

Elektronikai hulladékgyûjtés

2009. október 8-9-10-én
délelõtt 8.30 órától 17 órá-
ig és október 11-én 8.00
órától 12 óráig a Tûzoltó-
ság udvarán elektronikai

hulladékaikat (tévé, számítógép, monitor,
kazettás magnó, hi-fi, fénycsövek, akkumu-
látor, szárazelem, zsebtelep, mosógép, hûtõ-
szekrény, fagyasztó, porszívó, telefon) térí-
tésmentesen adhatják le a lakosok. 

Támogatás
a krízishelyzetbe került családok részére

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet értelmében
a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzõjének javaslata alapján
a gazdasági válsággal összefüggõ kedvezõtlen hatások enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer
keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegû – vissza nem térítendõ – támogatást álla-
píthatnak meg. 

Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ nagykorú személy, ha 

– családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre jutó havi jövedelem a minimál-
bér nettó összegét (2009. évben 57 815 Ft) nem haladta meg, és 

– részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti nyu-
gellátást nem folyósítanak, és 

– a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható esemény következtében a családja minden-
napi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.

Mi minõsül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ 

– a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette, 
– jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20%-ot elérõ mértékben csök-

kent, 
– lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége törlesztõ részlete 2008. szeptember

havi összegéhez képest legalább 20%-ot elérõ mértékben emelkedett, 
– egészségi állapota indokolja.

Ki nem jogosult támogatásra?
Nem jogosult támogatásra az a személy, 

– akinek a 2009. év folyamán 15 000 forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak
meg, 

– akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, 
– aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül átmeneti segély iránti ké-

relmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt feltételek az átme-
neti segélyre való jogosultságát kizárja.

Hol és hogyan igényelhetõ a támogatás?
A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelme-
zõ lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél, 2009. augusz-
tus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegé-
nek igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot.
Emellett célszerû csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi,
szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának
indokául szolgálhat. 

Milyen összegben engedélyezhetõ a támogatás?
A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra okot adó
körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer – forint. 

2009. 06. 13.: Ladánybenén egy
kb. 50 m2-es lakóépület, egy kb. 80
m2-es melléképület teljes terjedel-
mében, a benne lévõ gépekkel,

használati tárgyakkal együtt, a mellettük lévõ farakás
és a körülötte lévõ avar, gaz égett. Az épületbõl 1 db
gázpalackot kellett kihozni. Személyi sérülés nem tör-
tént, a kár több millió forint.
2009. 06. 15.: Az M5-ös autópályán egy kamion fel-
borult, a szalagkorlátot átszakította, 1 fõ könnyebben
sérült, akit a mentõk elszállítottak.
2009. 06. 20.: Ladánybenén egy lakóépület kb. 12
m2-es szobájában gyerekágy gyulladt ki, a keletkezõ
hõtõl a berendezési tárgyak megperzselõdtek, a falak
korommal szennyezõdtek. Személyi sérülés nem tör-
tént.
2009. 06. 20.: Az 5-ös úton 2 db személygépjármu
ütközött, ketten súlyosan sérültek, õket a mentõk el-
szállították.
2009. 06. 28.: Lajosmizsén a Tanyacsárda elôtt egy
személygépjármû árokba hajtott. 3 fõ súlyosan, 2 fõ
életveszélyesen sérült. Sajnos az egyik életveszélyes
sérült, a korházba szállítást követõen sérüléseibe be-
lehalt.
2009. 07. 14.: Az M5-ös autópályán 2 db személy-
gépjármû ütközött. 2 fõ súlyosan sérült, õket a men-
tõk elszállították.
2009. 08. 05.: Lajosmizse külterületén a Vizes-dûlõn

egy szinte új Citroën C5-ös személygépjármû gyul-
ladt ki, és teljes terjedelmében kiégett. Személyi sé-
rülés nem történt.
2009. 08. 09.: Táborfalva külterületén személygép-
jármû személyvonattal ütközött. A tulajdonos éppen
ki tudott ugrani az autóból az ütközés elõtt. Személyi
sérülés nem történt, az anyagai kár jelentõs. 
2009. 08. 20.: Az 5211-es úton személygépjármû
õzzel ütközött. Az autóban egy 1 hónapos csecsemõ
is utazott. Személyi sérülés nem történt.

Fontosabb események:
2009. 06. 09.: A lajosmizsei általános iskolások láto-
gatást tettek a tûzoltó laktanyában.
2009. 07.31.: A Városi Tûzoltó Egyesület tisztújító
közgyûlést tartott. Teljesen új vezetõség állt fel, az
egyesület új elnöke Klein Norbert lett.
2009. 08. 22.: Tûzoltási, mentési és tûzoltó jármû
bemutató.
2009. 08. 24.: A Városi Tûzoltó Egyesület vezetõségi
ülést tartott. Megkezdõdött a régi, használaton kívüli,
rosszállapotú gépjármûvek, vízi jármû és a romos
nyaraló értékesítése.

Összegzés: Tûzeset 12, Mûszaki mentés 26, Téves
jelzés 0, Vaklárma 3, Segítségnyújtás 1

Koller Dániel elnök

Tûzoltósági hírek
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Energiaprogram
Összefoglaló/tájékoztató a Magyar Vöröskereszt krízisenyhítõ

(áramszolgáltatás díjának kifizetése) programjáról

A Magyar Vöröskereszt részt vesz – Bács-Kiskun megyében teljes
egészében, Pest és Baranya megyében (a DÉMÁSZ szolgáltatási
területén) – abban a krízisenyhítõ programban, melynek célja, hogy a
2008. évi áramszolgáltatási árrésbõl eredõ többletbevétel meghatáro-

zott részével  a rászoruló családok mindennapjait megkönnyítse.
A program azon családokat támogatja, melyek életkörülményeik, jövedelmük miatt bele-

tartoznak az alábbi csoportok valamelyikébe, és törekednek lakhatási hátrányaik csökken-
tésére, a harmonikus családi életre:

– védendõ villamos energia fogyasztók;
– védelemre jogosító tulajdonságokkal rendelkeznek:
– szociálisan rászoruló fogyasztó, vagyis az a természetes személy aki, vagy akinek a ház-

tartásában élõ személy:
– idõskorúak járadékában részesül
– aktív korúak ellátására jogosult,
– lakásfenntartási támogatásban részesül,
– ápolási díjban részesül,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
– otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számí-

tott 3 éven keresztül, vagy
– nevelõszülõ, hivatásos nevelõszülõ, aki saját háztartásában neveli a gondozásá-

ba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket;
– fogyatékossággal élõ fogyasztó, aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok

személyi járadékában részesül, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülõje vagy
eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegû családi
pótlékban részesül

– a villamos energiaszolgáltatásból 2009. március 31-e elõtt kikapcsoltak és ház-
tartásukban az egy fõre esõ nettó jövedelem nem haladja meg 2009. március 31.
napján érvényes öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 Ft-ot;

– a szolgáltatásból való kikapcsolás jogszabályban elõírt feltételei 2009. április 16-
án fennálltak és háztartásukban az egy fõre esõ átlagos havi nettó jövedelem 2008-
ban nem haladta meg a 2009. március 31-én érvényes öregségi nyugdíjminimum két-
szeresét, azaz 57 000 Ft-ot.

A kikapcsolás feltételei:
– a lakossági fogyasztó legalább három havi számlatartozást halmozott fel,
– a villamosenergia-kereskedõ által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési

lehetõségrõl kezdeményezett egyeztetések a lakossági fogyasztóval nem vezettek ered-
ményre,

– a villamosenergia-kereskedõ a tartozásról és a kikapcsolás lehetõségérõl a lakossági
fogyasztót legalább háromszor, írásban értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó
figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat a kedvezményekre, valamint az elõre
fizetõ mérõ felszerelésének a lehetõségére.

A program elõkészítése, lakosság körében
történõ meghirdetése szeptemberben kezdõ-
dik az érintett megyékben. Elõreláthatóan a
kérelemhez szükséges ûrlapokat szeptember
15-tõl vehetik át a kérelmezõk a Magyar
Vöröskereszt illetékes irodáiban, illetve töl-
thetik le a Magyar Vöröskereszt honlapjáról
(www.voroskereszt.hu). A kérelmek a helyi
vöröskeresztes irodákban 2009. október 1-tõl
kezdõdõen 2010. augusztus végéig adhatók
le.

A kérelmek elbírálása folyamatos, de
legkésõbb a pályázat benyújtását követõ 30
napon belül megtörténik a területileg
illetékes megyében létrehozott Bíráló
Bizottság által. Az eredményes pályázók
áramszolgáltatási díjai kerülnek a Magyar
Vöröskereszt által kifizetésre, természetbeni
juttatásként. (Túlfizetés esetén a díj
megelõlegezése történik, azt készpénzben
visszaigényelni nem lehet.)

A maximális támogatási díj mértéke
150 000 Ft.

A támogatás e program keretében csalá-
donként csak egyszer kapható, bármely
szervezet a lebonyolító.

Forrás: www.voroskereszt.hu

MEGHÍVÓ
a 124. számú 

lajosmizsei vasútvonal megnyitása
120. évfordulójának megünnepléséhez

Nosztalgiavonat indul a Nyugatiból
Lajosmizséig és vissza 424-es típusú
gõzmozdonnyal, korabeli kocsikkal!

Idõpont: 
2009. szeptember 27. (vasárnap)

Megállók: Érkezés a Nyugati pályaud-
varba 8.43 órakor – Lajosmizsére 16.04
órakor. Indulás LAJOSMIZSÉRÕL
17.00 órakor.

Helyszínek: Pestszentimre Állomás
– központi ünnepség, Gyál-felsõ, Felsõ-
pakony, Ócsa, Dabas, Hernád, Örkény,
LAJOSMIZSE helyi ünnepség.

A központi ünnepség Pestszent-
imrén 9.13 órakor kezdõdik és 10.30
óráig tart, melynek keretében emlék-
tábla kerül elhelyezésre, ünnepi beszé-
dek, kiállítás, kiadványbemutató, em-
lékbélyegzés, alkalmi postahivatal, em-
léklap-kiadványvétel, kosztümbemuta-
tó, emlékfényképezés és egyéb színes
programok várják a kedves utasokat.

A helyi ünnepség Lajosmizsén
16.04 órakor kezdõdik és 17.00 óráig
tart a Baross téren a  vasútállomáson.

Az évfordulós megemlékezést a Bu-
dapest, XVIII. kerületi, a gyáli, a felsõ-
pakonyi, az ócsai, a dabasi, a hernádi,
az örkényi, a lajosmizsei Önkormány-
zatok és civil szervezetek támogatásá-
val a dr. Széky Endre Pestszentimre
Történeti Társaság szervezi.

TÁJÉKOZTATÁS
az óvodáztatási támogatás igénylésérõl

Az óvodáztatási támogatást 2009. január
1-jétõl azok igényelhetik, akiknek gyer-
meke halmozottan hátrányos helyzetû,
elsõdleges célja pedig, hogy e gyerekek
minél hamarabb, már az ötödik életévüket
megelõzõen is járhassanak óvodába.

Az óvodáztatási támogatás igénylésének
feltételei:

– a gyermek rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesüljön

– a szülõnek – gyermeke hároméves
koráig – legfeljebb 8 általános iskolai
végzettsége lehet

– a gyermeket legkésõbb annak az év-
nek a végéig be kell íratni az óvodába,
amikor betölti a negyedik életévét. 

Ha a beíratás után a gyermeket leg-
alább három hónapig a szülõ rendszeresen
járatja óvodába, és az igazolt és igazolat-
lan hiányzások összesen a nyitvatartási
napok számának 25%-át nem haladja
meg akkor a beíratás évének júniusában
és decemberében 10–10 ezer forintot kap.

LAKOSSÁGI FIGYELEMFELHÍVÁS!

2009. július hónapban levél érkezett a polgármes-
teri hivatalhoz, melyben Lajosmizse város lakosai
panaszt tettek a városban élõ és munkát vállaló
vendégmunkásokra és az õket elszállásoló sze-
mélyekre. A nyugodt és békés együttélés, illetve a
lakosok biztonsága érdekében a következõkre hí-
vom fel Lajosmizse város lakosainak a figyelmét. 

A jogszabályokat (munkaügyi, adóügyi, köz-
egészségügyi, környezetvédelmi stb.) mindenki
köteles megtartani, illetve a szállásnyújtás,
a munkavállalók alkalmazása során törvényesen,
szakszerûen, a közegészségügyi elõírásokat
szem elõtt tartva eljárni. 

Azok a személyek, akik ilyen tevékenységgel
foglalkoznak, bejelentésünket követõen a közeljö-
võben számíthatnak a szakhatóságok (ÁNTSZ,
APEH, Munkaügyi Felügyelõség, Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal – közismert nevén Ide-
genrendészet, Rendõrség stb.) általi hatósági el-
lenõrzésre.  

Kérem a tisztelt lakosságot a békés együtt-
élés és a közbiztonság biztosítása érdekében a
felhívásban foglaltak betartására!

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ
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A Lajosmizse Rendõrõrs 
ügyfélfogadási rendje

Hétfõtõl csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig
Pénteken 7.30 órától 13.30 óráig

Ezen idõszakban az õrs telefonos elérhetõsége nem változik
az továbbra is a 06-76/356-011-es telefonszámon érhetõ el.

A köztes, valamint a hétvégi, ünnepi idõszakokban az
alábbiak szerint lehetséges felvenni a kapcsolatot a szolgála-
tos rendõrrel:

– 112-es és 107-es segélyhívó számok
– segélyhívó panel használata 
– 06/20-539-8440 szolgálati telefon

Tájékoztató 
a Lajosmizsei Rendõrõrs bejárati kapujában elhelyezett

segélyhívó használatáról

Figyelem!
Amennyiben bejelentést kíván tenni, úgy nyomja meg a
„SEGÉLYHÍVÓ” feliratú gombot. A készülék automatiku-
san kapcsolja a szolgálatban lévõ rendõrt, ezt követõen Ön-
nek 90 másodperc áll rendelkezésére a bejelentésének meg-
tételére. Amennyiben ezen idõ alatt nem tudja a bejelenté-
sét a rendõrnek elmondani, úgy ismételje meg a hívást.

Köszönjük

Atention!
Wenn Sie eine Meldung tun möchten, bitte drücken Sie den
„EMERGENCY CALL” Zeichen. Das Gerat funktioniert
automatisch, so wird der Polizeimann benachrichtigt.
Danach in 90 Sekunden können Sie Ihre Meldung mündlich
machen. Wenn Sie in den 90 Sekunden Ihre Meldung nicht
machen könten, bitte nochmals an de Gerat den Police
Knopf drücken und noch einmal die Meldung machen.

Danke

Attention!
If you want to make a report, please press the „EMER-
GENCY CALL” button. You will be automatically connect-
ed to the officer on duty. You can talk 90 seconds. If this
time is not enough please push the button again to make the
next call.

Thank You

Szeptember elsõ hetében megkezdõdtek a Felsõlajosi templom építési munkálatai, jelen-
leg az épület alapozása a befejezési szakaszban van. Az összegyûlt adományok lehetõvé
teszik, hogy az épület még ez évben szerkezetkész állapotba kerüljön, 2010 tavaszán pedig
a terveink és lehetõségeink szerint folytatjuk az építkezést.  

Köszönjük önzetlen felajánlásaikat:
Felsõlajosi Templomért Alapítvány  kuratóriuma

Felsõlajosi Templomért Alapítvány folyószámla száma:
65500130-30038573-54000013 

Fotó: Rigó Pál

 
 
 
 

  
 

a 

 
 

m vészeinek közrem ködésével. 
 

Fellépnek  
a Showder Klubból ismert humoristák, 

   
Kiss Ádám 

 és  
Szöll sy-Csák Gergely 

 
 

2009. október 21. szerda 19 óra19 óra  
 

Helyszín: m vel dési ház színházterme 
 

Belép : 1800 Ft 
  
  

 
 
 

  Jegyek el vételben válthatók a m vel dési házban 
 hétköznap 8-16 óráig. 

Jegyrendelés, információ: 76/555-053 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ál-
tal hozott határozatok elõterjesztései megtalálhatók a:
www.lajosmizse.hu

2009. június 24.
Csorba József helyi önkormányzati képviselõ 2009. június
15-én képviselõi megbízatásáról lemondott. A jelölõ szerve-
zet 2009. június 19. napján bejelentette, hogy a megüresedett
képviselõi helyre Sikár József lépett. A Helyi Választási Iroda
vezetõje a bejelentésnek megfelelõen meghívta 2009. június
24-i képviselõ-testületi ülésre Sikár Józsefet, ahol az eskü le-
tétele után megkezdte képviselõi munkáját.

Polgármester úr megköszönte Csorba József eddigi mun-
káját és jó egészséget kívánt az önkormányzat nevében is.

A képviselõ-testület határozott arról, hogy Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzata továbbra is részt vesz a Dél-alföldi Ivóvíz-
minõség-javító Programban és továbbra is tagja marad a Dél-
alföldi Ivóvízminõség-javító Konzorciumnak.

A képviselõ-testülete Lajosmizse város településrendezési
terv módosításának (szabályozási terv és helyi építési sza-
bályzat) tervezetét megtárgyalta és változatlan tartalommal
elfogadta. A testület Marton Ferenc képviselõ módosító indít-
ványát, mely szerint az elõterjesztés pontjaiból a Vallis Tanya
Kft. kérelme kerüljön ki, nem fogadta el.

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Lajosmizse
056/4. helyrajzi számú ingatlant értékesítésre kijelöli. Az in-
gatlan kikiáltási árát 4 361 400 Ft-ban állapítja meg. 

A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a legjobb ajánlattevõvel az adás-vételi szerzõdést
megkösse.

Lajosmizsei Köztemetõ fejlesztése ügyében a következõ ha-
tározatokat hozta a testület: Lajosmizse Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete megbízza a Triskell Épülettervezõ
Kft.-t a Lajosmizsei Köztemetõ fejlesztése tervdokumentáció-
jának összeállításával az elõterjesztés mellékletét képezõ ár-
ajánlatában foglaltak szerint.

A képviselõ-testület az engedélyezési tervek elkészítéséhez
szükséges költséget, továbbá a második és harmadik helye-
zett díjazásának költségét a 2009. évi költségvetésrõl szóló
4/2009. (II. 19.) rendeletének 5. melléklete szerinti felújítási
kiadásokból fedezi, ahol a temetõ felújításra 20 000 000 Ft áll
rendelkezésre temetõ felújítás címen.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés aláírá-
sára.

A lakossági vélemények alapján a második helyezett G&G
Épületfenntaró Bt. 100 000 Ft, a harmadik helyezett Sárközi
István 50 000 Ft díjazásban részesíti. 

A képviselõ-testület határozott az alapellátásban dolgozó or-
vosok támogatásáról, hogy valamennyi az egészségügyi
alapellátásában dolgozó és tevékenységüket az önkormány-
zattal kötött feladat-ellátási szerzõdés alapján területi ellátási
kötelezettséggel végzõ háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi praxist 2009. január 1. napjától 2009. december
31. napjáig tartó idõszakban 40000 Ft/hó összegû támoga-
tásban részesíti.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert az érintett praxisokkal a támo-
gatás felhasználására, elszámolására vonatkozó együttmûkö-
dési megállapodás megkötésére.

A képviselõ-testület jóváhagyta a Belsõ Ellenõrzési Társulási
Megállapodás módosítását. Egyúttal felhatalmazza Basky
András polgármestert a Társulási Megállapodás módosításá-
nak aláírására.

A képviselõ-testület a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regi-
onális Igazgatóság Államháztartási Iroda által az önkormány-
zat központi költségvetésbõl származó támogatásai, hozzájá-
rulásai 2007. évi elszámolásának felülvizsgálatáról szóló tájé-
koztatót megismerte, azt elfogadta. 

A képviselõ-testület megtárgyalta és tudomásul veszi az Álla-
mi Számvevõszék Lajosmizse Város Önkormányzata gazdál-
kodási rendszerének 2009. évi ellenõrzésérõl szóló tájékozta-
tóját. A képviselõ-testület megismerte az ellenõrzési jelentés-

ben szereplõ javaslatok teljesítésére készült polgármesteri és
jegyzõi utasítást, és mint intézkedési tervet elfogadja.

A képviselõ-testülete elfogadta Lajosmizse Város Polgár-
mesteri Hivatala 2008. évi beszámolóját.

A képviselõ-testület Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének a
2008. évrõl szóló átfogó beszámolóját elfogadta. 

A képviselõ-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Intéz-
ményei Gazdasági Szervezetének a 2008. évrõl szóló átfogó
beszámolóját elfogadta. 

A képviselõ-testület Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és
Könyvtárának 2008. évrõl szóló átfogó beszámolóját elfo-
gadta. 

A képviselõ-testület az „Egyezség megkötése a Lajosmizsei
Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel” napirend tárgyalását
felfüggesztette és egyúttal felhatalmazta a Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottságot, hogy készítse elõ a soros testületi ülésre az
egyezségi ajánlatot. 

A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Közokta-
tási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata az
Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Kormány rende-
let 11. § c.) pontja értelmében kérelmet nyújt be a
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám túl-
lépésének 20%-al történõ engedélyeztetése tárgyában, a ha-
tározat 1. melléklete szerinti óvodai adatlapban foglaltaknak
megfelelõen.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
mint Lajosmizse és Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntar-
tói Társulás gesztor önkormányzata az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 11. § c.) pontja
értelmében kérelmet nyújt be a Fekete István Általános Isko-
la maximális osztálylétszám túllépésének 20%-al történõ en-
gedélyeztetése tárgyában, a határozat 2. melléklete szerinti
adattáblában foglaltaknak megfelelõen.

Az engedélyek iránti kérelem benyújtásának oktatásszerve-
zési indoka a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek emelkedõ létszáma, megfelelõ ellátásuk biztosítá-
sa, továbbá az óvoda esetében az óvodai nevelés teljes körû
lehetõség szerinti széleskörû biztosítása.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3. számú mellékle-
tében meghatározott létszámhatárok betartása érdekében az
alábbi intézkedéseket kívánja tenni: Költségvetési lehetõsége-
inek figyelembe vételével folyamatosan a feladatellátáshoz
szükséges csoportszobák és tantermek kialakítására törek-
szik, ennek megvalósítása érdekében figyelemmel kíséri a ki-
írásra kerülõ pályázatokat és benyújtja azokat.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására, a
szükséges dokumentumok csatolására.

A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Közok-
tatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata
pályázatot nyújt be a DAOP-2008-4.1.3.C.D. „Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, vala-
mint bölcsõdék önálló fejlesztése” elnevezésû pályázat „C”
komponensének második fordulójára.

A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Közok-
tatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata
nyilatkozik, hogy a pályázattal megvalósuló bölcsõde fenntar-
tója Lajosmizse és Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntar-
tói Társulása. 

A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Közok-
tatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata
nyilatkozik, hogy a DAOP-2008-4.1.3.C.D. „Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, vala-
mint bölcsõdék önálló fejlesztése” elnevezésû pályázat „C”
komponensének elsõ fordulójára  benyújtott pályázatának tar-
talmát fenntartja. 

A képviselõ-testület felhatalmazza a gesztor önkormányzat
polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelõen
a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatá-
si Szerzõdés megkötésére. felkéri a jegyzõt, hogy a Felsõlajos
Község Önkormányzatának soros ülésére a szükséges egyet-
értõ nyilatkozat beszerzéséhez elõterjesztést készít elõ.

A képviselõ-testület az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat Kecskeméti, Kiskunfélegyházi, Kunszentmik-
lósi Kistérségi Intézete által megállapított hiányosságok meg-
szüntetésére az alábbi intézkedési tervet fogadta el:

A Fekete István Általános Iskola Kollégiumában a hálók ab-
lakainak, ablakpárkányainak cseréjét, a kiesést gátló szerke-
zetek felszerelését költségvetési lehetõségeinek figyelembe
vételével folyamatosan megvalósítja.

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda esetében a torna-
szobát a Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. sz. alatti telephelyen
költségvetési lehetõségeinek figyelembe vételével megvaló-
sítja.

A képviselõ-testület határozott a támogatási igény benyújtá-
sáról az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatá-
sára, valamint az integrációs rendszerben részt vevõ intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylé-
sére, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának
és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.
22.) OKM rendelet alapján. Egyúttal felhatalmazza Basky
András polgármestert nyertes pályázat esetén a Támogatási
szerzõdés elõkészítéséhez szükséges dokumentumok be-
szerzésére, a Szerzõdés aláírására, és a projekt megvalósítá-
sa, elszámolása során felmerülõ dokumentumok aláírására.

A képviselõ-testület elfogadta Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását
egységes szerkezetbe foglalt anyagát. Egyúttal a módosí-
tott társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a pol-
gármestert.

A képviselõ-testület úgy dönt, hogy amennyiben a CÉDE
pályázati kiírásra benyújtott támogatási igényünket elutasít-
ják vagy csökkentett összeggel kerül támogatásra, saját
erõbõl elkezdi megvalósítani a Lajosmizsei Napközi Ottho-
nos Óvoda székhelyintézményének fûtéskorszerûsítését a
rendelkezésre álló forrás erejéig, azaz 9 398 128 Ft össze-
gig.

A képviselõ-testület a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvo-
da Attila u. 6. szám alatti telephelyének csõhálózat és radiá-
tor felújításához járul hozzá, melynek költsége 9.361.464 Ft.
A Képviselõ-testület felhatalmazza Basky András polgármes-
tert, hogy a bekért árajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot
nyújtó vállalkozással kössön szerzõdést, Dancsa és Társa
Bt., 6000 Kecskemét Halom u. 11.

A képviselõ-testület CÉDE pályázat benyújtása – A
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményé-
nek fûtéskorszerûsítése tárgykörben a következõ határozatot
hozta:

A képviselõ-testület a 87/2009. (V.26.) ÖH 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

A fejlesztés forrásösszetétele: 
Megnevezés 2009. év
Saját forrás 4 398 125
Hitel –
Támogatásból igényelt összeg 8 167 943
Egyéb támogatás (nevesítve) –
Egyéb forrás –
Összesen 12 566 068

A képviselõ-testület a pályázathoz szükséges saját forrást,
melynek összege 4 398 125 Ft, Lajosmizse Város Önkor-
mányzatának a 2009. évi költségvetésrõl szóló 4/2009. (II.
19.) rendelet 5. mellékletben Felújítási kiadások módosítása”
címszó alatt az óvoda fûtéskorszerûsítése sor összegének
terhére biztosítja.

A képviselõ-testület az Árpád utca felújításához szükséges
források meghatározásában a következõkben határozott, a
100/2009. (V. 26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
Megnevezés Ft
Saját forrás 8 061 151
Hitel –
Támogatásból igényelt összeg 7 229 575
Egyéb támogatás (nevesítve) –
Egyéb forrás –
Összesen 15 290 726

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
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kirendeltsége végzi.

Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítõjénél vagy az elõbb említett hivatalokban!

A képviselõ-testület a pályázathoz szükséges saját erõ
összegébõl 8 061151 forintból 7 855 635 forintot a 2009.
évi költségvetésérõl szóló módosított 4/2009. (II. 19.) rende-
let 5. mellékletének felújítási kiadások alakulása Árpád utca
felújítása soron, a különbözetet 205 516 forintot Lajosmizse
Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrõl szóló
módosított 4/2009. (II. 19.) rendelet általános tartalékának
terhére biztosítja, és egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy a soron
következõ költségvetési rendelet módosítására készítse elõ a
határozat e pontjában meghatározott összegek átvezetését.

A képviselõ-testület elõzetesen hozzájárul a 15. óvodai
csoport Szent Lajos úti telephelyen történõ beindításához.
Felkéri a jegyzõt, hogy a soros testületi ülésre ezzel össze-
függésben az alapító okirat és a költségvetés rendelet módo-
sítását készítse elõ.

2009. július 22.
A Képviselõ-testület a „Lajosmizse Város Szennyvízhálózatá-
nak fejlesztése (KEOP-1.2.0/1F-2008-0076) nyertes pályá-
zathoz kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítõ
tervezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerzõdés kere-
tében” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyja a bíráló-
bizottság javaslata alapján elkészült összegzést az ajánlatok
elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítá-
sára a lezáró határozat szerint dönt, mely szerint a közbe-
szerzési eljárás nyertese Hinterland Mérnöki Iroda Zrt.
(1163, Budapest, Kövirózsa u. 5.) Egyúttal felhatalmazza a
polgármestert az eredmény kihirdetésére.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az elõterjesztés
mellékletét képezõ a korábban elfogadott szerzõdés-tervezet
megkötésére.

2009. augusztus 12.
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a Lajosmizse és
Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzata, támogatja a Fekete István Általános Iskolát,
hogy pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.4.3 Iskolai tehet-
séggondozás c. pályázati kiírásra. A pályázat benyújtásához
kapcsolódó költségek az intézmény költségvetését terhelik.

A képviselõ-testület támogatja a szakmai elõkészítési mun-
kálatok megkezdését a DAOP-5.1.2/B „Városi örökség meg-
õrzése és korszerûsítése” c. pályázat benyújtásához.

Egyúttal megbízza a TeTT Consult Kft.-t a pályázati doku-
mentáció összeállításával, egyúttal felhatalmazza Basky
András polgármestert a megbízás aláírására. A pályázati do-
kumentáció összeállításának fedezetéül – melynek összege
1 750 000 Ft + áfa – a 056/4 helyrajzi számon értékesítés-
re kijelölt ingatlan ellenértékébõl fennmaradó összeg szolgál.

A képviselõ-testület megbízza a TeTT Consult Kft.-t,
hogy a pályázati dokumentációt legalább két verzióban ál-
lítsa össze döntésre, a következõ szempontok figyelembe
vételével:

– vizsgálja meg annak a lehetõségét, hogy lehet-e a le-
hetõ legnagyobb támogatási összegre pályázatot benyúj-
tani,

– az önrészt közelíteni kell a minimális 10%-hoz,
– a gazdaságélénkítõ beavatkozás tervezése során vizs-

gálja meg a volt Tûzoltószertár felújításának, a volt Városhá-
za kialakításának, illetve egy kispiac kialakításának lehetõsé-
gét a kiíró szervezet elvárásai szerint.

A képviselõ-testület elviekben támogatja az Olívia Kft. azon
kérelmét, mely szerint a lajosmizsei 0187/4 és 0189/7 hrsz-
ú ingatlanok a következõ településrendezési terv módosítá-
sánál mezõgazdasági gazdasági (Gmg) terület felhasználási
besorolásba kerüljenek. A településrendezési terv újbóli mó-
dosítását, a jelenleg folyamatban lévõ módosítás elfogadását
követõen a képviselõ-testület a lehetõség szerinti legrövidebb
idõn belül el fogja indítani. 

A képviselõ-testület a Fekete István Általános Iskola Alapító
Okiratát, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratát a törvényi módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalva jóváhagyta.

A képviselõ-testület a Fekete István Általános Iskola pedagó-
giai programját az elõterjesztés 1. mellékletét képezõ kiegé-
szítéssel jóváhagyta.

A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Köz-
oktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányza-
ta felkéri a jegyzõt, hogy a döntésrõl Felsõlajos Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-testületét soros ülésén tájékoz-
tassa.

A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a föld-
használók/tulajdonosok képviselõivel a mezei õrszolgálat be-
vezetésével kapcsolatos kötelezettségekrõl elõzetes egyezte-

téseket folytasson és az egyeztetések eredményérõl tájékoz-
tassa a képviselõ-testületet a 2009. októberi soros ülésen.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy egyezségi ajánlattal
fordul a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülethez.
Amennyiben az egyesület a jelen elõterjesztés mellékletét ké-
pezõ megállapodást aláírja, akkor a Kecskeméti Városi Bíró-
ság elõtt 19.P.20.650/2009. számon folyamatban lévõ per
szüneteléséhez hozzájárul. Abban az esetben, ha a megálla-
podásban foglaltakat az egyesület nem teljesíti, akkor az Ön-
kormányzat a per folytatását fogja kérni.

A képviselõ-testület a jegyzõ jelentését – a 2009. január 1-tõl
2009. június 30-ig tartó idõszakban a Képviselõ-testület által
meghozott és 2009. június 30-ig lejárt határidejû határozata-
inak végrehajtásáról – elfogadta.

A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Közokta-
tási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt, és az elõterjesztés 1. mellékletét
képezõ minõségirányítási programját jóváhagyta. Egyúttal
felkéri a jegyzõt, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvo-
da minõségirányítási programjának jóváhagyásáról Felsõ-
lajos Község Önkormányzatának Képviselõ-testületét tájé-
koztassa.

A képviselõ-testület a „Lajosmizsei Egészségház infrastruk-
turális fejlesztése, valamint orvostechnikai mûszerek beszer-
zése vállalkozási szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárás orvosi gépmûszerek és egyéb immateriális javak be-
szerzése részére beérkezett ajánlat többlet költségére – brut-
tó 3 114 875 forint – fedezetet biztosít a 056/4 helyrajzi szá-
mú értékesítésre kijelölt ingatlan ellenértékébõl.

Nagy Erzsébet

KUNOK I. VILÁGTALÁLKOZÓJA KISKUNFÉLEGYHÁZÁN
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára segítségével településünk is részt vett a I. Kun Világtalálkozó
ünnepélyes megnyitóján, Kiskunfélegyházán. Már 9 órakor megkezdõdött a XI. Libafesztivállal az ünnepségso-
rozat. A városháza melletti utcában a fõzõk szorgoskodtak, finom illatokkal odacsábítva a kíváncsiskodókat. Vol-
tak, akik gázzal, voltak, akik fával fõzték a libafõzõ versenyen a kínálásra ajánlott–fõképp pörkölt–ételeiket.

A városháza elõtt zászlós kun vitézek felvonulásával szép történelmi keretet adva a nagyszabású ünnepség-
sorozatnak, megkezdõdött az ünnepi beszédekkel a Kunok I. Világtalálkozója.

Íjászversenyt is rendeztek több helyszínen. Voltak egészen fiatal leányok és fiúk is közöttük. A ruházatuk, fel-
szereléseik korhûen adta vissza a nézõknek az elmúlt, de nem elfeledett múlt élményét. A Kossuth utca sátra-
iban fõképpen kézmûvesek mutatták be az általuk készített termékeket, de éttermek és büfék is emelték a szol-
gáltatások színvonalát.

A lajosmizsei Búzavirág Együttes fellépésével kezdõdött 13 órakor a települések mûvészeti csoportjainak a
bemutatkozása. A mieink derekasan kitettek magukért. Nagyon szépen táncoltak. Nagy tapssal jutalmazták
õket meg a nézõk.

Az Õszirózsa Népdalkör a Kunok utcájában felállított pódiumon mutatta be mûsorát a kíváncsiskodóknak.
Szép népdalokat énekeltek citeramuzsikával kísérve. Õk is nagy tapsot kaptak a közönségtõl a kitûnõen, nagy
örömmel elõadott mûsorukra.

Amikor a Kunok utcájába valaki bement, két dolog tûnt fel neki: 
1. Az utca közepén, gyékényszõnyegeken ülõ, különféle kézmûves feladatokat (pl. nemezelés) végzõ fiata-

lok ülnek.
2. Az egyik sátoron egy feltûnõen nagy helységnévtábla van felerõsítve, amelyre LAJOSMIZSE neve kiírva, a

két végén Lajosmizse címerével díszítve. Megfigyeltem, hogy a sétáló érdeklõdõk felkapták fejüket a szerény-
nek éppen nem mondható méretû táblánkra. Mindenképpen felkeltette a kíváncsiságukat: „Ugyan miért akar-
ják olyan nagyon a lajosmizseiek, hogy õket meglátogassuk?”

Túlzás nélkül elmondható, hogy az egyik legszebb (nekünk mindenképpen) kiállítás a miénk volt. Gyönyör-
ködhettek a látogatók Skultéti Árpád nagyon szép tûzzománcaiban, Kollár Andrásné foltvarró munkáiban, Vellai
Jánosné ritka szép díszgyertyáiban, az égetett cukorból készített különlegesen szép, fantáziadús tortában, amely
Rimóczi László kézügyességét hirdeti, megcsodálhatták Bojtos Béla kókuszdióból készített divatékszereit is.
Akadtak olyan látogatók is, akik több ízben is visszajöttek, hogy a látvány élményét minél jobban kiélvezzék.
Sokan kértek tájékoztatót a tortakészítõrõl, a gyertyaöntõrõl, a kókuszdió ékszerek készítõjérõl, a foltvarró sze-
mélyérõl, de sokan érdeklõdtek a méz felõl is. A kíváncsiskodók egy része méhész volt, aki ismerte személye-
sen is Cserényi Pétert.

Engem ezen a napon leginkább a KI- ÜTÕK együttes lepett meg, akik fiatal fiúk voltak Kisújszállásról, és olyan
fergeteges mûsort adtak tökéletes összhangban, hogy az már mûvészi kategóriába sorolható. Ez az együttes do-

bokon játszott, szinte valószerûtlen gyorsasággal kezelték
ütõiket. Õk a dobolás mûvészetével ismertették meg a hall-
gatóságot. 120 literes kukákon is doboltak, majd a mûsoruk
befejezéseképpen bedobták ütõiket a kukákba, amelyek a
hangjukkal szerves részét jelentették a mûsoruknak. Óriási
tapssal jutalmazta meg a közönség a frenetikus produkció-
jukat.

A kedves látogatók–akik között jócskán akadtak ismerõ-
sök is–megköszönték a kiállítóknak a szép kis „tárlatot”,
majd egy szerény kis ajándékkal „tarsolyukban”elégedetten
távoztak tõlünk.

Sólyom János
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Kedves Lajosmizseiek!
Korábban már hírt adtunk arról, hogy nyert a Lajosmizsei Önkormányzat egészségügyi
pályázata, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

A pályázattal összefüggõ beruházási munkálatok már javában zajlanak az
Egészségházban. A közbeszerzési eljárás nyertese és ezzel a kivitelezõ a helyi GOMÉP Kft.
Az Egészségház felújításának része a tetõ-héjazat csere, festés, mázolás. A felújítással
összefüggõ kényelmetlenségek miatt megértésüket, türelmüket köszönjük. E beruházás
része egészségügyi és informatikai gépbeszerzés. 4 új szolgáltatást, kardiológiai, bõrgyó-
gyászati, pszichiátriai szakrendelést és házi szakápolást is indítunk novemberben. 

A pályázattal sikerül lecserélni a várótermi padok, pelenkázó asztalok egy részét.
Takarítógépet és 2 db takarítókocsit is vásárolunk, hogy könnyebb legyen a szép, tiszta
környezet megvalósítása. 

A munkálatokkal párhuzamosan zajlik az új szolgáltatások ÁNTSZ mûködési engedé-
lyének beszerzése, az OEP-el finanszírozási szerzõdés kötése.

Készülünk a 2009. évi egészségügyi szakmai napokra. Október 19. és 22. közötti napok-
ban szûréseket, az új szakorvosok bemu-
tatkozó elõadását, október 21-én 10 órakor
projektátadó ünnepséget tervezünk. E szak-
mai napoknak jelentõségét kiemeli az is,
hogy az Egészségház 20 éve, 1989-ben épült. 

Kérjük, figyelje hirdetéseinket! A megújuló
Egészségházba szeretettel várunk Mindenkit!

Józsáné dr. Kiss Irén
intézményvezetõ

Kedves Véradók!
Az Egészségházban

a következõ véradás ideje:
2009. október 1.

Minden véradóra számítunk!
Köszönjük, ha most is segít.

2009. szeptember 28.
HÉTFÕ: Klubnapok

9.00: Idõsen is fitten
– zenés torna óvodá-
sok közremûködésével

10.15: A mozgás fontossága – Elõadó: Jekkel
Orsolya gyógytornász 

10.30: Tegyünk egészségünkért! – Elõadó:
Szilágyiné Halasi Anikó szájhigiénikus

11.00: Egészséges étkezés – Meglepetések étel-
kóstolóval egybekötve. Finom harapni-
valókat készít Labancz Gábor szakács

Helyszín: Estike Idõsek Klubja

2009. szeptember 29. KEDD: Klubnapok

10.00: Folt hátán folt – Kollárné Mengyi Ágnes
bemutatója

11.00: Agyagba formált érzelem – Halasi Mi-
hály keze nyomán. Helyszín: Estike Idõ-
sek Klubja

2009. szeptember 30. SZERDA: Kirándulás

9.00: Kirándulás a Tápiószentmártoni Kin-
csem Parkba és Attila dombra. Jelent-
kezni lehet Kele Attiláné klubvezetõnél.

2009. október 1. CSÜTÖRTÖK: Klubnapok

10.00: Irodalmi délelõtt – játékos vetélkedõ a
Városi Könyvtár munkatársai közremûkö-
désével. Helyszín: Estike Idõsek Klubja

2009. október 2. PÉNTEK: Városi Ünnepi
mûsor 

14.00: A város idõs lakossága tiszteletére rende-
zett fogadás. A vendégeket köszönti:
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetõ

14.20: Települési értékek határok nélkül vándor-
kiállítás. Tárlatvezetõ: Guti Istvánné igaz-
gató

14.30: Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör bemutat-
kozó kézmûves kiállítása. Tárlatvezetõ: Dr.
Csire Gézáné nyugalmazott óvodavezetõ

14.40: Kiállítás a Nefelejcs Ház lakóinak alkotása-
iból. Tárlatvezetõ: Bozókiné Molnár Zita
igazgató

15.00: Zenés, táncos, vidám forgatag – Ünnepi
mûsor az Idõsek világnapja alkalmából.
Köszöntõt mond: Basky András polgár-
mester 

16.00: Idõsek táncháza Galamb József zenésszel.
Az est háziasszonyai: Onozó Andrea Ve-
zetõ gondozó és Kele Attiláné klubvezetõ.
Helyszín: Mûvelõdési Ház

2009. október 3. SZOMBAT: Népzenei és nép-
tánc találkozó 

14.00 A Rózsa Sándor Citerazenekar 35. és az
Õszirózsa Népdalkör 20 éves jubileumának
alkalmából népzenei és néptánc találkozó.
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-alföldi
Operatív Program DAOP-2007-4.1.1/A kódjelû,
„A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális
fejlesztése, kialakítása” c. projekt

Nyár az óvodában

A játékos alkotás öröm
Játékos tevékenykedés, móka, kacagás és az al-
kotás öröme jellemezte az idei óvodai nyári al-
kotótábort. A gyermekek számukra új anya-
gokkal, eszközökkel ismerkedhettek. Érdekes
technikákat próbáltak ki, melyek segítségével
saját kezûleg készített játékeszközöket hoztak
létre (pl. társas játék, bábok stb.) Az alkotáso-
kat természetesen minden nap kiállítottuk és
megcsodáltuk. A közös tárlatnézegetés él-
ményt és újabb lendületet ad a következõ napi
munkához úgy a gyermekeknek, mint a felnõt-
teknek. A nap végén minden alkotó hazavihet-
te a saját munkáját. Néhányan még ma is büsz-
kén emlegetik, hogy a táborban készített játék-
kal otthon is játszanak.

Az alkotó tábor 2009. jún. 15–19. 30 kisgyer-
mek számára nyújtott lehetõséget, hogy érdek-
lõdésüknek megfelelõen hasznos idõtöltésben
vegyenek részt. Tevékenységük során fejlõdött
figyelmük, kitartásuk, kézügyességük és kreati-
vitásuk egyaránt. Munkájukat óvó nénik és
daduska nénik segítették, hogy mindenki szá-
mára sikerélményt jelentsen az alkotó munka.
A tábor utolsó napján minden kis mûvész juta-
lom fagyiban részesült.

Virágné 
Mujkos Erika

óvodapedagógus

Az Alkotó táborban
az ügyes kisgyerme-
kek keze alól szebb-
nél szebb alkotások
kerültek ki

A gyermekek
nyáron is él-
vezték az óvo-
dai élet min-
den percét. Kedvükre pancsolhattak, homok-
várat építettek, dinnyehajót úsztattak…

A „Tündér-
kert” Alapít-
vány ajándék
rollerei nagy
örömet szerez-
tek a gyerme-
keknek

Idõsek Hete rendezvényeinek
részletes programja
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Úszni tanultak óvodásaink

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában az
idei évben is megszervezésre került az úszótábor.
Nagyon sok kisgyermek érdeklõdését felkeltette
a tábor. Az idõjárás a meghirdetett héten sajnos
nem kedvezett az oktatáshoz. Rugalmasak vol-
tunk és szerencsések, mert a következõ héten,
2009. jún. 15–júl. 3. ragyogó napsütésben rendez-
hettük meg a vízhez szoktatást és az úszásoktatás
alapjainak elsajátítását. Az eredeti létszámhoz
képest csak 3-4 gyermek mondta vissza a jelent-
kezést egyéb elfoglaltság miatt, így összesen 40
kisgyermek vett részt a programban.

Újdonság volt, hogy kolléganõmmel, Virág
Gabriellával a szakmai munkához is kapcsolód-
hattunk az általunk kidolgozott úszás elõkészítõ
programunkkal, ezzel is segítve Veszelszki Erzsé-
bet úszásoktató munkáját. Ebben a programban
voltak szárazföldi gyakorlatok, vízhez szoktatási
játékok, vízbiztonsági gyakorlatok és a foglalko-
zásokat mindig játékkal zártuk. Mindezen gya-
korlatok segítettek abban, hogy a gyermekek el-
fogadjanak bennünket, illetve a mélyebben elsa-
játíthassák a tanulandó mozgássorokat. A tábor
résztvevõinek nagy része sikeresen megtanulta az
úszáshoz szükséges alap mozgáselemeket. A tá-
bor zárásaként a szülõknek szöveges formában
adtunk tájékoztatást arról, hogy gyermekük mi-
lyen mértékben ismerte meg az úszás alapeleme-
it. A gyermekek jutalma egy-egy lufi volt, amit
boldogan vittek haza. Elmondhatjuk, hogy az
idei évben is nagy sikerrel zajlott le az úszótábor
és ígérhetjük jövõre is megrendezésre kerül.

Oláhné Szívós Katalin 
óvodapedagógus

Óvodánk középsõ és
nagycsoportos óvodá-
sai ismerkednek az
úszás fortélyaival

Anyanyelvünk titkai

Az idei nevelési év végén került sor anyanyelvi tábor
szervezésére 2009. jún. 15–19. a lajosmizsei óvodá-
ban. A hét programját az anyanyelvi munkaközösség ál-
lította össze, a logopédiai fejlesztésbõl kimaradt közép-
sõ csoportos gyerekek számára. Legfontosabb célunk
volt, hogy a gyerekek beszédészlelésének és beszéd-
megértésének szintje megfeleljen az életkorban elõírt-
nak.

Nap mint nap komplex, változatos tevékenységekkel,
folyamatos cselekedtetés közben gyarapítottuk a gyere-
kek szókincsét, fejlesztettük beszédértésüket, beszéd-
észlelésüket. Ismerkedtek a drámajátékokkal, gyûjtõfo-
galmakkal, testsémával, a téri relációkkal. Minden nap
sor került a finommotorika és a nagymozgások fejlesz-
tésére, képolvasásra, játékos légzõ gyakorlatokra.

A gyerekek hamar beilleszkedtek az új „Manócska”
csoportba. Jól érezték magukat, örömmel vettek részt a
napi közös gyertyagyújtáson és beszélgetésen. Feldol-
goztuk a „Zöld malac” c. mesét, melyhez közösen ké-
szítettük el az eszközöket. A mese kiváló lehetõséget
biztosított a hangzók helyes ejtésének gyakorlására, fo-
kozta a gyerekek szereplési vágyát. Készítettünk szélfor-
gót, fûztünk szívószálból nyakláncot, festettünk papírt
buborékfújással, amibõl pillangót készítettünk, majd
mesét dramatizáltunk. Mozgalmas, tevékenységekben
gazdag hetet zártunk le pénteken egy közös fagyizással.

Helgert Lászlóné
anyanyelvi munkaközösség vezetõje

Az anyanyelvi táborban
a Tarka szárnyú kispil-
langó c.dalt illusztráltuk
(festés buborékfújással)

2009-2010-es nevelési év kezdete
a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában

Óvodásaink, a szülõk és az óvoda dolgozói meg-
újult energiával kezdhetik a 2009-2010-es nevelési
évet: a szakmai, az anyagi és a személyi feltételek
biztosítottak a munkánkhoz. Óvodáinkban a nyár
folyamán állagmegóvási, felújítási és korszerûsíté-
si munkák folytak, melyek eredményeként megszé-
pült, barátságos környezetben indulhat Lajos-
mizsén 347 óvodás, Felsõlajoson 50 kisgyermek
nevelése, oktatása.

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda szék-
helyintézményében a nyár folyamán a fûtés korsze-
rûsítés elsõ üteme valósult meg. Új korszerû lapra-
diátorok és fûtéscsövek kerültek beépítésre, vala-
mint az ipari fogyasztású gázóra cseréje történt
meg. A gázóra szerelés munkálatait Dancsa Béla
vállalkozó térítés nélkül végezte el. A munkálatok a
csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek festésé-
vel és a fûtéscsövek mázolásával folytatódtak. A
négy hétig tartó intenzív munka 2009. augusztus
végére befejezõdött.

Köszönjük a precíz munkát Dancsa Béla vállal-
kozónak és munkatársainak, Nagy György vállalko-
zónak és segítõinek, valamint a Központi Óvoda
technikai dolgozóinak, akik nap mint nap részt vet-
tek a felújítási munkálatokban. 2009. 08. 24-tõl az
óvodapedagógusok a csoportszobák és folyosók
díszítését, otthonosabbá tételét végezték. 2009.
szeptember elsején 219 kisóvodás birtokba vehet-
te a Központi óvodát. 2009. dec. 31-ig 13 óvodás
érkezése várható.

A Rákóczi utcai óvodában az udvar füvesítésére
és a logopédiai szoba festésére került sor. Az óvo-
da udvarán lévõ épület külsõ vakolatának javítása is
megtörtént. Az 57 kisóvodás esztétikus, tiszta kör-
nyezetben kezdhette meg a nevelési évet. Évközben
még 3 kisgyermek érkezik az óvodába.

Az óvodai ellátás iránt megnövekedett igényt a

Az óvoda dolgozói is aktí-
van kivették részüket a fû-
téskorszerûsítési munkála-
tokban szereltettünk fel 2009. szeptember 1-

én kisóvodásaink bir-
tokba vették a felújí-
tott Központi óvodát

A fejlesztõ szobá-
ban Homoki Erzsé-
bet logopédus fog-
lalkozik óvodások-
kal. 

A Pillangó csoport
óvodásai jól érzik
magukat a szépen
berendezett cso-
portszobában.

A Baradlay család
csempe- és burkoló-
lap felajánlásából, va-
lamint Boda Imre épü-
letburkoló segítségé-
vel új, esztétikus vi-
zesblokk várta a gyer-
mekeket.

Pillanatképek a megújult  Szt. Lajos utcai  óvodában

Szt. Lajos utcai volt iskolaépület felújításával oldot-
tuk meg. Az anyagi forrást Lajosmizse Város Ön-
kormányzata, a „Tündérkert” Alapítvány és szülõi,
vállalkozói felajánlások segítségével valósítottuk
meg. Az épületszárnyban három óvodai csoport-
szoba, tornaszoba, fejlesztõ szoba és vizesblokk
kialakítására került sor.

A felújítási munkálatok szülõi és felajánlói segít-
ség nélkül nem valósulhattak volna meg. Köszöne-
tem fejezem ki azoknak, akik pénzt, idõt és munkát
nem kímélve segítettek, hogy 71 óvodásunkat kor-
szerû, szép, tiszta környezetben nevelhessük.

KÖSZÖNET:
Baradlay Róbert vállalkozónak a csempéért, bur-
kolólapért és ragasztóanyagért; Boda Imre épület-
burkolónak a Szt. Lajos utcai óvodában a vizes-
blokk burkolásáért, Dancsa Béla vállalkozónak  a
Szt. Lajos. utcai új vizesblokk szennyvízelvezetõ
csöveinek kiépítéséért; Kocsis Györgynek bútor,
szõnyeg, nádszövet szállításért; Katona Szabolcs-
nak asztalosmunkák elvégzéséért; Szántó Zoltán-
nak asztalosmunkák elvégzéséért; Homoki Gábor-
nak betonkeverõ, utánfutó kölcsönzéséért; Borbély
Istvánnak sóderszállításért; Gulyás   Attilának pol-
cok, szekrények szereléséért; Helgert Lászlónak
napostáblák, üzenõtáblák felszereléséért; Verdung
Imre vállalkozónak kárpitozási munka elvégzésé-
ért; Gomép Kft.-nek építõanyagok szállításáért;
Szilágyi József gyermekasztalok élfóliázásáért,
gyermekszékek anyagának méretreszabásáért.

„A jótett azonnal nemesi rangra emel”
(Emerson)

Kocsis Györgyné
óvodavezetõ

Õsz a Központi óvodában
„Mindegy hogy a képességeid mekkorák, fõ
hogy a tõled telhetõ legjobbat formáld belõlük
és általuk.” (Weöres Sándor)

A Központi óvoda
Napraforgó cso-
portosainak ez si-
került!

A Méhecske csopor-
tos gyermekek õszi
gyümölcsöket for-
máznak gyurmából.
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LAJOSMIZSEI NAPOK SPORTJA
A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az alábbi
helyi sportágak Mizse kupa néven versenyeiket. A követke-
zõ eredmények születtek:

Férfi kézilabda torna (ifjúsági) 

Mizse KC – Tököl KSK 31–27
Tököl KSK – Törökszentmiklósi KE 30–39
Törökszentmiklósi KE – Mizse KC 40–22
1.Törökszentmiklósi KE  4 pont
2.Mizse KC 2 pont
3.Tököl KSK 0 pont
KÜLÖNDÍJASOK, gólkirály: Perjési Viktor (Törökszentmik-
lós) 22 gól; legjobb kapus: Szegõ Roland (Törökszent-
miklós); legjobb mezõnyjátékos: Tóth Péter (Mizse KC)

Felnõtt:
Mizse KC – Kecskemét II. 30–22
Kecskemét II. – Törökszentmiklósi KE 26–39
Mizse KC – Törökszentmiklósi KE 24–33
1.Törökszentmiklósi KE 4 pont
2.Mizse KC 2 pont
3.Kecskemét II. 0 pont
KÜLÖNDÍJASOK, gólkirály: Kiss József (Törökszent-
miklós) 10 gól; legjobb kapus: Varga István (Törökszent-
miklós); legjobb mezõnyjátékos: Veszelszki Zsolt (Mizse
KC)

Gyermek-labdarúgó torna 
a 2000-es korosztály számára

A Lajosmizsei VLC csapata veretlenül, kapott gól nélkül az
1. helyen végzett. A torna gólkirálya a lajosmizsei Kun Márk
lett 6 góllal, a legjobb hazai játékosnak járó különdíjat Sza-
bó Andor kapta.

Végeredmény: 1. Lajosmizsei VLC, 2. Tápiószent-
márton, 3. Jakabszállás, 4. Örkény SE
A gyõztes csapat tagjai: Guttyán Patrik, Kun Márk, Rideg
Ferenc, Sípos Szabolcs, Halmavánszki Máté, Szabó Andor,
Ódor Zoltán, Nagy Roland, Sztana Dániel, Nagy Lambert,
Kégl Csaba, Fehér Roland és Kollár Benedek, aki a közel-
múltban kéztörést szenvedett. Ezúton is jobbulást kívánunk
neki. A csapat edzõje: Faragó Gyula.

Ugyanez a korosztály vett részt Felsõlajoson a Faluna-
pon, ahol bemutató mérkõzést játszottak a helyi fiatalokkal.
Köszönjük a felsõlajosiaknak a meghívást és a vendéglá-
tást!

Asztalitenisz-verseny

Nõi egyéni: 1. Szûcs Andrea (Tárnok), 2. Horváth Erika
(Tárnok), 3. Dr. Feketéné Pataky Ilona (Lajosmizse)
Nõi páros: 1. Hart Melinda – Horváth Erika (Tárnok), 2.
Szijjártó Pálné – Golovicsné Dömötör Szilvia (Lajosmizse),
3. Dr. Feketéné Pataky Ilona – Végh Györgyné (Lajosmizse)
Férfi egyéni: 1. Farkas Rudolf (Orosháza), 2. Szelei Ákos
(Szeged), 3. Nagy Bence (Orosháza)
Férfi páros: 1. Farkas Rudolf – Nagy Bence (Orosháza), 2.
Kádár Péter – Rácz Béla (Csongrád), 3. Szabó Tibor – Ko-
vács András (Nagykõrös)
Vegyes páros: 1. Kiss László – Szûcs Andrea (Tárnok), 2.
Farkas Rudolf – Golovicsné Dömötör Szilvia (Orosháza-
Lajosmizse), 3. Kovács András – Dr. Feketéné Pataky Ilona
(Nagykõrös-Lajosmizse) 

N-18 Galambsport Egyesület

Egyéni: 1. Kisjuhász Imre, 2. Kisjuhász Imréné, 3.
Bagaméri László, 4. Radics István. Csapat: 1. Bagaméri
László, 2. Mizsei Péter, 3. Kisjuhász Imre, 4. Radics István

Horgászverseny

1. Szabó Róbert 6450 g, 2. Oláh Norbert 5800 g, 3. Kohári
Zsolt 5250 g, 4. Tóth János 4950 g, 5. Rubos Nándor
4800 g, 6. Hornacsekné Német Melinda 4800 g

Sakkverseny

1. Marosi Csaba (Kecskemét), 2. Lovass Imre
(Lajosmizse), 3. Dr. Botta Tibor (Kecskemét), 4. Irimiás
Róbert (Románia), 5. Szente Varga Fruzsina (Kecskemét),
6. Móczó István (Lajosmizse)
Serdülõ: 1. Szente Varga Fruzsina (Kecskemét), 2. Márton
Attila (Lajosmizse), 3. Fekete Márkó (Lajosmizse)
Szimultán 20 táblán: gyõzött: Móczó István, döntetlent ért
el: Váradi Tamás, B. Nagy Roland
Villám verseny: 1. Kovács Gábor (Kecskemét), 2. Kiss
László (Felsõlajos), 3. Márton Attila (Lajosmizse)

Megkezdõdött a bajnokság a Megyei II. osztály Északi
csoportjában. 

Felnõtt
TABDI – LAJOSMIZSEI VLC 0–0

LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 2–5 (0–2)
GÓL: Jurászik, Sajó L.

TISZAALPÁR – LAJOSMIZSEI VLC 2–1 (1–0)
GÓL: Szakállas

LAJOSMIZSEI VLC – TISZAKÉCSKEI VSE 4–2 (2–1)
GÓL: Sajó A. 4

Ifjúsági
TABDI – LVLC 0–4 (0–2)  GÓL: Sánta D. 3, Hajdú

LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 6–0 (5–0)
GÓL: Sánta D. 3, Sándor, Cserni, Ilonka

TISZAALPÁR – LAJOSMIZSEI VLC 3–2 (2–1)
GÓL: Cserni, Sánta D.

LAJOSMIZSEI VLC – TISZAKÉCSKEI VSE
2-1 (0-1)  GÓL: Sándor 2

Az újonc felnõtt csapat a 4 forduló után a 12., az ifjú-
sági a 3. helyen áll a bajnokságban. Sánta Dániel 7 ta-
lálattal holtversenyben vezeti az ifi góllövõlistát.

A megyei serdülõ bajnokságban

LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK
2–0 (0–0). GÓL: ILONKA 2

LAJOSMIZSEI VLC – KECSKEMÉTI LC – LADÁNY-
BENE  10–3 (6–2). 

GÓL: TREIBER 3, ILONKA 3, DUDUJ 2, KIS R, KISS Á.
Faragó Gyula

LAJOSMIZSEI VLC
labdarúgás

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza
és Könyvtára

ÚJ SZAKKÖRÖK INDULNAK FELSÕ TAGOZATOS GYERE-
KEK ÉS FELNÕTTEK SZÁMÁRA:
FAZEKAS SZAKKÖR Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas ve-
zetésével 2009. október 10-én (szombaton) 14 órakor ve-
szi kezdetét. Ismerkedést tartunk október 7-én (szerdán) 17
órakor a lajosmizsei könyvtárban. Jelentkezési határidõ ok-
tóber 8. – A szakköri díj 1000 forint/fõ/alkalom.

TÛZZOMÁNC SZAKKÖR Skultéti Árpád képzõmûvész ve-
zetésével 2009. október 17-én (szombaton) 14 órakor
veszi kezdetét. Ismerkedést tartunk október 14-én (szer-
dán) 17 órakor a lajosmizsei könyvtárban. Jelentkezési
határidõ október 15.
A szakköri díj 1500 forint/fõ/alkalom.

A helyfeltöltés a jelentkezés sorrendjében történik! Bõ-
vebb információt a lajosmizsei könyvtárban kérhet a
76/555-323-as telefonszámon, a www.lmizsekultura.hu
címen, illetve személyesen. 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL
VÁRUNK!

VIDÁM SZÍNHÁZI ESTÉK BÉRLET
2009. nov.: Neil Simon: Mezítláb a parkban – vígjáték 2
felvonásban a Körúti színház elõadásában. Szereplõk:
Pikali Gerda, Kautzky Armand, Frajt Edit/Vándor Éva,
Koncz Gábor, Lipták Péter, Oroszi Tamás
2010. jan.: Ray és Michael Cooney: Minden lében há-
rom kanál – komédia 2 részben a Körúti színház elõadá-
sában. Szereplõk: Beleznay Endre, Király Adrián, Végh Ju-
dit/Placskó Emese, Oroszi Tamás, Lipták Péter, Gyebnár
Csekka, Pecsenyiczky Balázs, Zsugonits Eni-
kõ/Rumanoczky Anett
2010. febr.: Robert Harling: Acélmagnóliák – romanti-
kus vígjáték 2 részben a Száguldó Orfeum elõadásában.
Szereplõk: Ivancsics Ilona, Balázs Andrea, Tóth Judit,
Farkasházi Réka / Száraz Janka, Hûvösvölgyi Ildikó, Sára
Bernadette – bérlet ára: 6500 Ft – bérletmegújítás okt. 1-
tõl, új bérlet váltása okt. 20-tól

Rendezvényeink:
Okt. 2–11. – Pedagógus nyugdíjas olvasókör bemutat-
kozó kézmûves kiállítása

Okt. 3. szombat 9 óra – Könyvtári kézmûves foglalkozás
gyerekeknek – Indián álomfogó készítése. Vezeti: Dudás
Klára, Király Zsuzsanna. Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Okt. 3. szombat 14 óra – Ünnepi mûsor a 20 éves Õszi-
rózsa népdalkör és az Idõsek napja tiszteletére
Közremûködik: Nagyváradi néptánc együttes (Románia),
Szederinda népdalkör (Szerbia, Palics), Táborfalvai nép-
zenei együttes, Lajosmizsérõl: Búzavirág néptánc együt-
tes, Flótás együttes, Városi kamarakórus, Õszirózsa nép-
dalkör
Belépés a támogatók jóvoltából ingyenes.

Okt. 6–11. – Országos Könyvtári Napok 2009. okt. 6–11.

Okt. 12. hétfõ 16 óra – Bakacsi Ernõ új könyvének bemu-
tatója

Okt. 17. szombat 9 óra – Könyvtári kézmûves foglalko-
zás gyerekeknek, szélharang készítése – Vezeti: Dudás
Klára, Király Zsuzsanna. Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Okt. 21. szerda 19 óra – A Dumaszínház humoristáinak
mûsora: Kiss Ádám és Szöllõsy-Csák Gergely – Belépõ:
1800 Ft

Okt. 23. péntek 17 óra – Ünnepi megemlékezés az ’56-
os forradalom mártírjairól

Okt. 26. hétfõ 17 óra – KÖNYVBEMUTATÓ
Walczer (Jobbágy) Tünde: Álmaimban Amerika
Riportkönyv az illegális magyar bevándorlók történeteibõl

Okt. 31. szombat 14 óra 
Patchwork klub – Részvétel ingyenes

MIZSE KC – férfi kézilabda
NB II. bajnoki mérkõzés 1. forduló
MIZSE KC – Vecsés SE 42–28 (19–16)
Lajosmizse, 200 nézõ; Vezette: Halász – Kovács

Mizse KC: Szabó Zs. – Peltzer 2, Horváth 1, Mészáros 7
(2/1), Czövek 5, Farkas 4 (1/0), Szórád 2. Csere: Godán
(k), Sándor 5(1/1),  Veszelszki  5(1/0), Jordán 3, Králik 5,
Bálint 1, Szabó 2. Edzõ: Szekeres László, Kiállítás: 10, ill.
10 perc, 7 m-es : 5/2, ill. 9/6.

A 2009/2010-es bajnoki idénynyitó mérkõzésén az át-
alakult hazai csapat remek játékkal örvendeztette meg kö-
zönségét. A vendégek 20 percig bírták a lépést a rendkívül
gyors és jó erõben lévõ mizseiekkel, akik a második félidõ-
ben már szinte tetszés szerint lõtték szebbnél szebb akci-
ókból góljaikat, s így nagyarányú gyõzelmet arattak.

Ifjúsági mérkõzés:
MIZSE KC – Vecsés SE 29–26 (11-13)

Következõ mérkõzés: 
DABAS VSE – MIZSE KC 2009. 09. 20. l 12, ill. 14 óra

Sápi Zsombor
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Az elmúlt tanévben újjáalakult szülõi szervezet kezdte meg mûködé-
sét. Meghatároztuk a szervezet arculatát, kötelezettségeinket, kitûz-
tük feladatainkat, céljainkat. Aktív vezetõsége van szervezetünknek,
a feladatokat egymás között megosztjuk, és a szülõkkel összefogva,
együtt végezzük el.

Az elért eredményeink közül csak néhányat szeretnék megemlí-
teni:

– segítettük a tantestület programjait, pl. gyermeknap, jótékony-
sági gála,

– tavasszal eredményesen zárult a jótékonysági bálunk,
– társadalmi munkát végeztünk tavasszal a Sury iskola udvarán,
– nyár végén az iskola központi épületeinek udvarát és környékét

takarítottuk fel,
– az egyen nyakkendõ viselését indítványoztuk és megszervez-

tük,
– iskola felújítási munkái a nyáron készültek el
– fontosnak tartottuk a tanulók jutalmazását, 
– gyermekprogramok támogatását,
– az iskola felújításához nyújtottunk pénzbeli segítséget.
Ezek összesen 325 000 Ft-ot tettek ki, amelynek nagy részét a ta-

vaszi bál bevétele képezte.
Az iskola felújításának ötletét, anyagi eszközeinek összevonását,

és a munka szervezését Faragó Tímea végezte, sõt saját maga is
sokat dolgozott ez idõ alatt. Ezek a munkálatok több héten keresztül
folytak, sok támogató nyújtotta segítségét, ennek köszönhetõen
igen nagy értékû és látványos, szép eredménye lett a munkának.A
támogató segítséget nem csak most a felújításhoz kaptuk, hanem
már korábban is éreztük, pl. a rendezvényeinkre kaptunk sok tom-
bolaajándékot, és a bálunk eredményessége is felajánlásnak kö-
szönhetõ.

Aki együtt érez velünk, és teheti, azokat tisztelettel megkérem,
hogy segítsék ezt a nemes célt, amelyet képviselünk, mert további-
akban is szeretnénk az elkezdett utat folytatni, az iskola-felújítás te-
rületén is sok megoldandó feladat vár még ránk!

Sápi Zsomborné Németh Erzsébet

Megszépült az iskola a nyári szünetben
Szembetûnõ változások mentek végbe a központi iskola épületében
a nyár folyamán. Sok ember önzetlen, áldozatkész tevékenységének
köszönhetõen sikerült felújítanunk az épület földszintjét, barátságo-
sabbá, otthonosabbá téve a zord falakat.

Anyagi támogatást nyújtottak a következõ személyek és vállalko-
zók: TELEK GYULA ÉS CSALÁDJA, RÁCZ FERENC ÉS CSALÁDJA,
DRABANT ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA, KISJUHÁSZ LÁSZLÓ ÉS CSA-
LÁDJA, 5.C. OSZTÁLY SZÜLÕI KÖZÖSSÉGE, NAGY ISTVÁN, IPAR-
TESTÜLET, ÁGI ALAPÍTVÁNYA. Közel 450.000 Ft-ot gyûjtöttünk
össze.

A munkálatok június végén, az iskolai tanév befejezése után nem
sokkal kezdõdtek.

KALOCSAVEN LÁSZLÓ villanyszerelõ apuka felszerelte az új,
energiatakarékos világító testeket, kijavította a kisebb elektromos hi-
bákat, valamint a tablók felszerelését is elvállalta.

GUTTYÁN GYULA ladánybenei festõ, akinek nem járnak ide a
gyerekei, szintén anyagi ellenszolgáltatás nélkül festette ki a falakat,
mázolta le az ajtókat.

VÁSÁRECZKI JÁNOS, az iskola egykori tanulója, elismert mûkö-
ves mester, az elõtér felcsiszolását, a teljes lépcsõzet felújítását vé-
gezte el feláldozva szabadidejét. A támogatói tábla, és az iskola be-
járatánál elhelyezett üdvözlõ szöveg is az õ munkáját dicséri. Továb-

bi ajándékként elkészítette a lézerrel gravírozott Fekete István emlék-
táblát is.

HALÁSZ SZILÁRD, aki szintén a Lajosmizsei Általános Iskola ta-
nulója volt, az asztalos munkákat vállalta fel: a porta teljes felújítá-
sát, padok és asztalok készítését a gyermeksarokba. Lecserélte az
ajtók fogódzkodóját, kivitelezte a dicsõségfal asztalos dekorációit.

Nagy feladat volt az iskola épülete elõtti térkövezés megvalósítá-
sa. Ehhez GOMBKÖTÕ MÁRK helyi vállalkozó 100 m2-nek megfele-
lõ anyaggal járult hozzá, a másik 100 m2-et az iskola saját költség-
vetésébõl sikerült finanszírozni. A térkõ lerakását BALÁZS ISTVÁN
irányította, a következõ személyek pedig aktív fizikai munkájukkal
segítették a térkövezést: SEBESTYÉN SÁNDOR, ÁRVA TÓTH MI-
HÁLY, SKULTÉTI IMRE, JUHÁSZ GÉZA, DR. TAKÁCS VILMOS,
OSBÁTH BARNA, ÉS PETÕ JÓZSEF, az iskola karbantartója, aki min-
dig szívesen állt rendelkezésünkre a nyári szünetben.

NAGY OTTÓ a sódert pótolta, amikor elfogyott a készlet. Az õ fel-
ajánlása nélkül nem tudtuk volna idõben befejezni a térkövezést.

A már elkészült falak díszítése volt a következõ feladat. TÓTHNÉ
VASS ZSUZSANNA a háromdimenziós betûk, a MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR DOLGOZÓI az origami figurák elkészítésével vették ki
részüket az iskola szépítésében. 

Köszönettel tartozom azoknak is, akik nem fizikai munkával, ha-
nem gondoskodással járultak hozzá a munkálatokhoz. KISJUHÁSZ-
NÉ KLÁRIKA és SZELECZKINÉ KLÁRIKA mindig mindenben a ren-
delkezésünkre állt, SÁPINÉ ACZÉL ÁGNES, SÁRKÖZI ZSUZSANNA,
FARKAS ZSUZSANNA, NAGY ERZSÉBET és GAJDÁCSI ÁKOSNÉ fi-
nom ételeket készített és hozott a dolgozó munkásoknak. 

Az elkészült felújítás után a takarítást a takarítónõk mellett az is-
kola tanárai és a szülõk végezték el. Az õ munkájukat is köszönöm.

A munkálatokban összesen 35 fõ vett részt, segítette a feladatok
megvalósítását. Az elvégzett munka értéke 3-4 millió forint. A sike-
res összefogás erkölcsi értéke, haszna pénzben nem mérhetõ. A
gyermekeinkért végzett eredményes munka példaértékû, erõt adhat
a folytatáshoz is. Városunkban a nehéz gazdasági helyzet ellenére is
szerencsére egyre többen azt vallják: Azok a legboldogabbak, akik
önzetlenül tesznek, hoznak áldozatot gyermekeinkért.

Faragó Tímea

Iskolai SZMK a gyermekekért és az iskoláért

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY HÍREI
A pályázatok figyelése továbbra is fontos az alapítvány
mûködéséhez. Alapítványunk legfontosabb célja a lajos-
mizsei kollégium hátrányos helyzetû tanulóinak támo-
gatása. 

Az NCA által mûködési támogatás témakörben kiírt
pályázaton alapítványunk 50 000 Ft támogatásban részesül,
melyen egy videokamerát kívánunk beszerezni. A
videokamera segítségével a kollégium színvonalas ren-
dezvényeirõl el tudnánk készíteni egy házi archívumot,
melynél a rögzítésbe, feldolgozásba és tárolásba is bevon-
nánk a gyerekeket, ezzel ledolgozva azt az informatikai
hátrányt, mely szociális hátterükbõl adódik. 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2008. évi szja
1% felajánlásból 129 311 Ft-ot kap az alapítvány. Ebbõl az
összegbõl a kollégista gyerekek színházba, bábszínházba,
moziba és egyéb kulturális rendezvényekre, kiállításokra
való eljutását finanszírozzuk. 

Köszönjük a támogatást és továbbra is várjuk felajánlá-
saikat.

Adószámunk: 18354122-1-03
Számlaszámunk: Fókusz Takarékszövetkezet 

51700162-11044860
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon kedves támo-
gatóinknak, akik a tanév kezdetén cipõ, ruha felajánlá-
sukkal segítették a rászoruló tanulóinkat. 

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

a Sury utcai telephely udvarán kialakított – uniós normáknak is
megfelelõ- udvari játékok átadása kisdiákjaink számára. A kö-
zel kétmillió forint értékû beruházás önkormányzati, szülõi, ala-
pítványi támogatással valósulhatott meg. 

A Kollégiumban és a Felsõlajosi tagintézményünkben is el-
készültek a szükséges állagmegóvási munkálatok, kollégáink
felkészültek az elõttünk álló tanév kihívásaira.

Végezetül a tanév néhány kiemelt feladatát említeném meg.
– Hazafias nevelés erõsítése
– Nem szakrendszerû oktatás beindítása a 6. évfolyamon
– Tovább visszük az emelt szintû angol nyelv oktatást, az is-

kolaotthonos oktatási formát, a tanulásmódszertan oktatását
– Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség felismerésére és ki-

bontakoztatásának segítésére (pályázatot is írunk ezen tevé-
kenység segítésére)

Örömmel tájékoztatom még a kedves olvasókat, hogy a
„…minõségbiztosítás, kompetenciamérés értékelés…” téma-
körében beadott pályázatunk 4 millió forint támogatást nyert az
Oktatási Minisztériumtól.

Bár munkánkat egyre nehezedõ körülmények között végez-
zük, elvárom kollégáimtól, hogy munkájukat továbbra is a pe-
dagógiai dokumentumainkban foglaltaknak megfelelõen, kellõ
hivatástudattal és gyermekszeretettel végezzék!

Az új tanévben kívánok Önöknek, mint szülõknek, a gyerme-
keknek, kollégáimnak, nevelési-oktatási tevékenységünk min-
den résztvevõjének erõt és jó egészséget közös feladataink el-
végzéséhez.

Osbáth Barna igazgató

Népmese napja Cimborával 
és egy Vándormuzsikussal 

Reményeink szerint benépesül gyer-
mekkel a könyvtár és a mûvelõdési ház
a népmese napján, Benedek Elek szüle-
tésnapján. Ennek a tiszteletére 2009. szeptember 30-án,
9–15 óra között Cimbora Meselabirintus címmel játszó-
ház és Gulyás László vándormuzsikus Hegyek, völgyek,
csillagok közt címû két elõadása várja 10 és 11 órától a
gyermekeket. 

A Cimboráról mindenkinek van valami
emléke, a Cimbora címû televíziós mûsor
több évtizeden át meghatározta a gyer-

mekkultúrát Magyarországon. A mûsort – amely Benedek
Elek gyermeklapjáról kapta a nevét – rengetegen nézték és
nézik még ma is azért, mert érthetõ, sõt, szórakoztató for-
mában mesélt, mesél irodalomról, történelemrõl, képzõ-
mûvészetrõl, költészetrõl, zenérõl. Ma a Duna Televízióban
látható a mûsor, amelynek alkotói több mint egy évtizede
a Cimbora Alapítvány programjain keresztül „élõben” is
rendszeresen találkoznak a gyerekekkel. 

2009-ben Benedek Elek születésének 150. (és halálá-
nak 80.) évfordulójára emlékezve a Cimbora Alapítvány a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetõen
Mesejátszóházzal járja az országot. Öt helyszínen, Bala-
tonalmádiban, Lajosmizsén, Budapesten, Nyíregyházán
és Egerben játszhatnak a gyerekek a „Mesék Birodalmá-
ban”. A különleges játszóházban mintegy 30, különféle
ügyességi, logikai, ismeretterjesztõ játék és kézmûves
foglalkozás segítségével idézik meg a mesevilágot. 

Aki nemcsak a mesékre kíváncsi, az októbertõl decem-
berig szombatonként Budapesten, a VAM Design Center-
ben ( VI.ker. Király u. 26.) az Alapítvány történelmi labirin-
tusába is ellátogathat, ahol az Ókori Egyiptomot, Hellászt,
Rómát, a Lovagkort és a Reneszánsz idõszakát idézik fel
a különféle játékokkal. A részletes program a www.cimbo-
ra.hu oldalon olvasható.

Nagy szeretettel várjuk az érdeklõdõ gyerekeket egé-
szen az óvodáskorúaktól a játszani tudó és akaró nagyob-
bakig.

Varga Mária

Radnóti-pályázat
A mi nemzedékünk még regényeken, s szép verseken, az
írók és mûvészek tiszteletén nõtt fel, s talán az olvasás, a
könyvek szeretete bennünk él még legintenzívebben.
A Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör több szabadidõs prog-
ramja mellé felvállalja az olvasás népszerûsítését is. En-
nek elsõ programjaként egy 100 éve született költõ,
Radnóti Miklós életmûvét méltató országos ünneplés fo-
lyamatába való bekapcsolódásra hívjuk kedves nyugdíjas
társainkat.

Kedves verseket szeretõ nyugdíjas társak!
Ajánljuk szíves figyelmükbe Radnóti Miklós alábbi költe-
ményeit:

Nem tudhatom, Éjszaka, Levél a Hitveshez,
Kis nyelvtan, Töredék

Kérjük, hogy olvasás utáni véleményüket, gondolataikat a
legjobban tetszõ versrõl kötetlenül és bátran írják le és jut-
tassák el névvel és címmel ellátva a városi könyvtárba
2009. október 30-ig. Természetesen nem ragaszkodunk
az ajánlott 5 vershez, bármelyik Önöknek tetszõ költe-
ménnyel kapcsolatos írásokat szívesen fogadjuk. Aki nem
rendelkezik a versek szövegével, az bátran forduljon a vá-
rosi könyvtár munkatársaihoz.

Halála évfordulóján, november 9-én, hétfõn, 10 órára,
megemlékezésre várjuk a pályázókat és az érdeklõdõket a
városi könyvtárba. A beadott írásokból állna össze a mû-
sor, kiegészítve azt versekkel, idézetekkel.

Az írásokat beadó nyugdíjas társaknak emléklappal és
kis ajándékkal kedveskedünk.

Az a célunk, hogy nyugdíjas éveinket mozgalmasabbá,
élményszerûbbé tegyük olvasással, közösségi rendezvé-
nyekkel, ismeretterjesztéssel. 

Reméljük, hogy kezdeményezésünk visszhangra talál,
és rendezvényünk sikeres lesz!

Szabóné Mizsei Julianna

Becsengettek
Új tanévet köszöntöttünk iskolánkban augusztus 28-
án, ünnepélyes keretek között, az iskola teljes tanuló-
létszámának a jelenlétében. Tettük mindezt azért,
mert egyfelõl ritka alkalom, hogy iskolánk valameny-

nyi tanulója egy közös rendezvényen vehessen részt, másrészt
felhasználva az ünnepélyes hangulatot, emléklappal köszöntük
meg a sok-sok önzetlen szülõi, vállalkozói segítséget, mely le-
hetõvé tette iskolánk egy részének felújítását, megszépítését.
Harmadsorban most ölthették fel diákjaink az iskola egyen
nyakkendõjét, erõsítvén tanulóinkban az együvé tartozás érzé-
sét. 

A nyár folyamán a központi épület megszépítése mellett a
gépállomási telephely festési, mázolási munkáit végeztettük el,
valamint a Sportcsarnok kapott egy élettartam növelõ lakkré-
teget. Néhány további tantermet szülõi segítséggel újítottunk
meg. A nyári szabadság ideje alatt elvégeztük az iskola Alapító
okiratának és Pedagógiai programjának sokadik módosítását. 

A tanév elõkészítésekor a képesség kibontakoztató és integ-
rációs felkészítés bevezetése érdekében néhány évfolyamon
változtatnunk kellett az osztályszerkezeteken, ezúton is kérem
a változásban érintett tanulók és szüleik megértését, az iskola
vezetése az osztályfõnökök segítségével igyekezett a legkeve-
sebb tanulói mozgással megoldani a törvényi kötelezettség be-
tartását.   

Az elsõ hetek örvendetes eseménye volt szeptember 1-jén
névadónk, Fekete István emléktáblájának az avatása, valamint
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Augusztus 20-a minden évben a városi elismerések, szakmai kitüntetõ díjak átadásának is az
ideje. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009-ben az alábbi
elismeréseket adományozta:

Az én városom címmel nyílt a Lajosmizsei Napok
nyitónapján kiállítás Rigó Pál fotóiból. Az utóbbi
években Lajosmizsén is érezhetõen fölerõsödött
az igény szûkebb környezetünk hosszabb-rövi-
debb idõre visszatekintõ történelmének megisme-
résére, dokumentálására. A városlakók számára
érthetetlen okokból a 2000-es évek elején nagy lel-
kesedéssel indult helyismereti munka mára meg-
torpanni látszik, de reméljük nem végérvényesen,
melynek ékes bizonyítéka Rigó Pál munkássága
is.

– Az életrajzát tanulmányozgatva olvastam, hogy
véletlenül találkozott a repüléssel, a repülés hozta ma-
gával a fényképezést. Van ennyi szerencsés véletlen az
ember életében?

– Az igazság az, hogy a repüléssel ipari tanuló
koromban ismerkedtem meg 1958-ban Budapes-
ten, a Hármashatár-hegyen; ott repültem életem-
ben elõször vitorlázó repülõvel. Már ekkor is sze-
rettem volna fényképezni! Sajnos ez akkor még
nem volt elérhetõ számomra. 1960-tól katonai
szolgálatot teljesítettem, ott meg tilos volt! Az ez-
után következõ években Lajosmizsén nem volt le-
hetõségem arra, hogy repüljek, csak 29 év után
jött a véletlen, ekkor láttam meg Lajosmizse felett
egy sárkányrepülõt. A szerencse az volt benne,
hogy Felsõlajoson volt a repterük. Így találkozott
a véletlen és a szerencse. 

A kiesett 29 év alatt is sokat repültem – ál-
momban. Csodálatos álmok voltak! Szaladtam a
poros kocsiúton, kitártam a karjaimat, felemel-
kedtem, s mint a madár repkedtem a villanydrót-
ok és a fák lombjai között, mint egy sárgarigó! Va-
lahogy úgy, mint Ikarosz tette, csak én nem men-
tem közel a Naphoz.

A repülés során szerzett élményeket csak a pi-
lótatársaknak lehetett elmesélni. Aki még nem
repült, azokkal nehéz elhitetni, hogy milyen szép
a táj fentrõl nézve. Õk inkább a repülés veszélye-
it boncolgatták, igyekeztek arról lebeszélni. A leg-
több lajosmizsei félt a repüléstõl. Én nekik akar-
tam, akarom megmutatni, hogy milyen szép a vá-
ros a harmadik dimenzióból. 

– Azt értem, hogy a repülés során érezte, hogy má-

soknak is látni kell azt,
amit én látok. De mi moti-
válta azt a vágyat, hogy
megörökítse Lajosmizse
közéletének fontos pilla-
natait?

– Ami a motivációt il-
leti, azt tapasztaltam
már a várossá avatás al-
kalmakor is, hogy a hi-
vatásos fotósokon kívül
nem fotóznak, képekkel
nem dokumentálják az
eseményeket. Az itt ké-
szült képeim elvesztek,
szerencsére nem nálam!
A helyi helytörténeti
egyesület sem élt azzal a lehetõséggel, hogy az ün-
nepségekrõl, eseményekrõl fotódokumentációt
készítsen. Persze íróasztalokban, szekrényfiókok-
ban sok fotó rejtõzködhet, ezek a fotók a köz szá-
mára elvesznek.

A várossá avatás 15 éves évfordulójára készült
kiadványban sok fotóm látható, már ezért is meg-
érte megõrizni a képeket. Ha erõm és egészségem
engedi, a 20 éves évfordulóra is készítek képeket,
remélem mindenki tetszésére és örömére.

– Melyik fotójának a  születése volt a legkülönlege-
sebb, a legnagyobb attrakció?

– 1996-ban, Dunaújvárosban Sárkányrepülõ
EB-t rendeztek. Én ott vontató pilóta voltam. Mi
húztuk fel 500 m-re a 150 fõs vitorlázó-sárkányre-
pülõs mezõnyt. Itt tudtam lefényképezni a start-
helyen várakozó 130-140 fõs mezõnyt a levegõbõl.
Sajnos ezt a negatívot kiadtam a kezembõl a ren-
dezõnek, aki a mai napig nem adta vissza!

– Szívének melyik képe a legkedvesebb?
– Kettõ is van. Az egyik lajosmizsei, felvétel a

levegõbõl, a templommal, iskolával, Iskola-tóval.
A másik az említett EB-on készült, 40-50 vitorlá-
zógép spirálozik egy felhõ alatt.

– Milyen tervei vannak a jövõre nézve?
– Még szeretnék Lajosmizsérõl sok-sok

légifelvételeket készíteni, kirándulásokat, rendez-

vényeket megörökíteni. És jó lenne kicserélni a
fotómasinát is.

– Most már elárulja nekünk a kiállítás során fel-
adott rejtvény megfejtését, mert nagyon fúrja az olda-
lunkat?

– Két kép is megfelelt a játék feltételeinek. Az
egyik 1994. aug. 20-án egy mazsorettcsoport fellé-
pésérõl készült, a másikat szintén ez év aug. 28-
án a Puszta templomnál lévõ ünnepélyes esemé-
nyen fotóztam, amelyek szkennelés közben vélet-
lenül fordítva, azaz tükörképükkel lettek feldol-
gozva. Ezért tehát a turul ellenkezõ irányba néz,
a kereszt a másik oldalán volt a templomromnak,
stb. Így már nagyon egyszerûnek tûnik, de a sok
próbálkozó közül csak négyen adtak jó megfej-
tést. A két megoldás egy-egy gyõztese: Holi Kamil-
la és Sáfrán Viola. A sorsolás után a városi
könyvtárban vehetõk át a nyeremények. Ezúton is
gratulálok a nyerteseknek!

– Lapunk megjelenéséhez, kiállításához nagyon
fontos segítséggel járul hozzá fotóival, minden
lajosmizsei helyett lát és dokumentál, amiért nagy-
nagy köszönet és hála. Mi mindenképp számítunk a
jövõben is segítségére. Gratulálunk a kiállításhoz,
sok-sok fontos eseményt, magunknak, pedig jó képe-
ket kívánunk!

Varga Mária

FENTRÕL MINDEN MÁS

Lajosmizse Város Közmûvelõdéséért Díj tulajdonosa Drabant Mihályné, Berki Irén, 
a Búzavirág néptánccsoport vezetõje

Lajosmizse Város Egészségügyéért szak-
mai kitüntetõ díjat dr. Csire Géza kapta

Lajosmizse Város Településfejlesztéséért Díját
a lajosmizsei Tanyacsárda Kft. vehette át

Lajosmizse Város Sportjáért Díjjal
Faragó Gyula munkáját ismerték el.
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