
HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 1. szám, 2010. január–február

Végre itt a tél, szánkózhatunk, hóembert építhe-
tünk, csúszkálhatunk, hódolhatunk a tél örömei-
nek. Az óvodai csoportszobákba is papírmadara-
kat, szánkókat, hóembereket alkotnak, melyekkel
játékosan átélhetik a gyerekek a tél jellegzetessége-
it, tapasztalatot gyûjtve, ismereteket szerezve a kö-
rülöttünk lévõ világról.

Óvodánk legkisebbjei
vershallgatás közben
körbeülték az általuk
készített hóembereket 

Fotó: Rigó Pál

Fotó: Rigó Pál

01.qxd  2010.02.03.  15:39  Page 1



– TISZA VOLÁN Zrt.: A 102.
és 103. számú járatok 2008. de-
cember 14-tõl 2009. december
13-ig megálltak a Dózsa telepi
megállóhelyen. 2009. december
14-tõl az új menetrendváltozás és

egyéb átszervezések miatt a TISZA VOLÁN
Zrt. egyetlen járata sem áll meg a Dózsa telep
megállóhelyen.

– VOLÁNBUSZ Zrt.: A rendelkezésre álló
utasforgalmi adatok alapján a Dózsa telep
megállóhelyen jelenleg megálló járatok mind
Kecskemét, mind Budapest irányában lefedik
a lakosság utazási igényét, ezért nem tartja
indokoltnak a távolsági autóbuszjáratainak
megállítását a kért megállóhelyen.
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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

Lajosmizse Város Önkormányzata a kétfordu-
lós KEOP-7.1.2.0-2008-0076 azonosító számú,
„Lajosmizse város csatornahálózatának kiépí-
tése és szennyvíztisztító telepének bõvítése” cí-
mû pályázatával annak elsõ fordulójában az
elõkészítési feladatokra nettó 72 204 950 forint
támogatásban részesült. Ezen EU-támogatást
a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költ-
ségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Lajosmizse Város Önkormányzatának önereje
12 742 050 forint, valamint a beruházás ÁFA
költsége – 21 053 000 forint – is az önkormány-
zatot terheli.

A 2009. év áprilisi tájékoztatás óta – a meg-
határozott útvonalterv szerint – elkészült a
Tûzszerészeti Hatástanulmány, valamint a
Régészeti Hatástanulmány. A tervezõi köz-
beszerzési eljárást követõen 2009. november
24-én Lajosmizse Város Önkormányzata
szerzõdést kötött a Hinterland Mérnöki Iro-
da Zrt.-vel a csatornázandó területek és a
szennyvíztelep bõvítése tervezési feladatai-
nak elvégzésére. 

Jelenleg a Részletes Megvalósíthatósági Ta-
nulmány (továbbiakban: RMT) elkészítésének
munkálatai folynak, melyet a szegedi Innov
Hungaricum Kft. készít el. Az RMT tartalmaz-
za azt a meghatározott technológiát és annak
költséghaszon elemzését, amelyet az önkor-
mányzat szeretne megterveztetni és kivitelez-
tetni, miután a második fordulós pályázati do-
kumentáció pozitív elbírálásban részesül. A

projektben érintettek – BÁCSVÍZ Zrt., HBF
Hungaricum Kft, Hinterland Mérnöki Iroda
Zrt., Innov Hungaricum Kft és az önkormány-
zat munkatársai – kéthetente kooperációs
megbeszélésen vesznek részt Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatalában annak érdekében,
hogy az RMT határidõre elkészüljön.

A második fordulós pályázat beadásának ha-
tárideje 2010. október 31. A projekt becsült
nettó költsége 2,1 milliárd forint lesz. Az elõze-
tes információk alapján a beruházás megvalósí-
tásához 15 %körüli saját erõ biztosítása szüksé-
ges. A saját erõ biztosításához az önkormány-
zatnak létre kell hozni egy Víziközmû Társula-
tot, melynek megalapítása a közeljövõ legfon-
tosabb feladatai közé tartozik. 

A projekttel kapcsolatosan bõvebb tájékoz-
tatást kívánunk nyújtani a szennyvízhálózat ki-
építésével érintett lakosoknak részére, ahol az
önkormányzat munkatársain kívül jelen lesz-
nek a tervezõ cég, a Víziközmû Társulatot szer-
vezõ cég, a BÁCSVÍZ Zrt, valamint az RMT
készítõ cég képviselõi is.
A fenti tájékoztató ideje: 2010. február 22-én
17:00 óra.
Helye: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és
Könyvtára Mozi és Színházterme.
A beruházás fontosságára tekintettel az érin-
tett lakosok megjelenésére feltétlen számí-
tunk!

HIRDETMÉNY
A LAJOSMIZSEI KÖZTEMETÕ ÚJRA NEM VÁLTOTT SÍRHELYEINEK

MEGSZÜNTETÉSÉRÕL
2009. szeptemberi kiadványunknak megfelelõen ezúton is tájékoztatást adunk arról, hogy
a Lajosmizsei Köztemetõben (Lajosmizse, Bajcsy-Zs. u. 7.) 2010. február 15-tõl a fenntar-
tó – a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. tv. 10. § (2) bekezdésében fog-
laltak, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. § (3) be-
kezdésében foglaltak alapján – A LEJÁRT HANSZÁLATI IDEJÛ, ÉS ÚJRA NEM VÁL-
TOTT TEMETÉSI HELYEKET MEGSZÜNTETI. A hozzátartozóknak 2010. február 15-ig
van lehetõségük a sírok újraváltására a Köztemetõ Ügyfélszolgálatán (6050, Lajosmizse,
Bajcsy-Zs. u. 7., tel: 0630/285-2671, fax: 0676/356-980). A lejárt sírhelyek adatai megtalál-
hatóak internetes honlapunkon: www.lajosmizse.hu, valamint a Köztemetõ Ügyfélszolgála-
tán, és a Lajosmizse Város Önkormányzatának hirdetõtábláján.

Vidáné Nagy Ildikó és társai (300 fõ
aláírásával) kérelmezték a Polgár-
mesteri Hivatalnál, hogy Lajosmizse
Dózsa telep autóbuszmegálló helyen
minden menetrend szerinti közleke-
dõ autóbusz álljon meg, valamint kér-
ték, hogy az érintett volántársaságok (TISZA
VOLÁN Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt.) vála-
szai jelenjenek meg a HÍRLAP újság követ-
kezõ számában. (Tájékoztatásul jelezzük,
hogy a KUNSÁG VOLÁN Zrt. valamennyi
járata megáll a Dózsa telep megállóhelyen.)

A Polgármesteri Hivatal továbbította a la-
kosság kezdeményezését az érintett volántár-
saságok felé, melyek az alábbi tájékoztatást
adták:

Helyi iparûzési adóval
kapcsolatos változások:

Tisztelt Adózók!
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009.évi
LXXVII. törvény alapján 

2010. január 1-tõl megszûnik az önkormányzati adóható-
ságok helyi iparûzési adóval kapcsolatos hatásköre. Ezen ha-
táskört 2010. január 1-tõl az APEH gyakorolja.

A hatáskörátvétel célja a vállalkozások adminisztrációs ter-
heinek csökkentése: az adózók az állami adóhatósághoz
nyújtják be iparûzési adó bevallásaikat és teljesítik az ehhez
kapcsolódó befizetéseiket, ezzel lehetõvé válik, hogy azoknak
az adózóknak, amelyek több telephellyel rendelkeznek, ne
kelljen telephelyenként(önkormányzatonként) külön bevallást
benyújtaniuk és befizetéseiket külön utalniuk az egyes önkor-
mányzati adóhatóságokhoz, hanem egy, az állami adóható-
sághoz benyújtott bevallással – települési önkormányzaton-
ként részletezve – teljesítik bevallási kötelezettségüket, illetve
egy befizetéssel az állami adóhatóság által vezetett helyi ipar-
ûzési adó számlára teljesítik befizetéseiket.
2010. évben az adózók feladatai:
a 2009-es adóévet még a lajosmizsei önkormányzati adóha-
tóságnál kell lezárni, így a 2009-es évrõl (2010. május 31-ig)
a helyi iparûzési adóbevallást Lajosmizsén kell benyújtani.

– a 2010. március 15-ig teljesítendõ elõleget még a lajos-
mizsei önkormányzat helyi iparûzési adó számlájára
(10402599-00026404-000000029) kell befizetni.

– a 2010. szeptember 15-én esedékes adóelõleg részletet
az állami adóhatóságnak
(APEH) kell megfizetni.

A tevékenységüket 2009.december 31-ig megszüntetõ
adózók a helyi iparûzési adóval összefüggõ
adókötelezttségeiket (bevallás, befizetés) még a lajosmizsei
adóhatósághoz teljesítik, a tevékenységüket 2009.december
31-ét követõen megszüntetõ adózók 2010.január 1. utáni
idõszakot érintõ adóügyeiben az állami adóhatóság (APEH)
jár el.

2010. január 1. után az adózó a helyi iparûzési adókötele-
zettsége keletkezését, illetve megszûnését – a helyi iparûzé-
si adó bevételre jogosult települési önkormányzat
(Lajosmizse) megjelölésével – az adókötelezettség bekövet-
keztétõl (a tevékenység megkezdésétõl), illetve megszûnésé-
tõl számított 15 napon belül bejelenti az állami adóhatóság-
nak. (APEH).

Az iparûzési tevékenység ideiglenes, alkalmi jelleggel
(piaci, vásározó) folytató adózó adóköteles tevékenységének
megkezdése elõtt, de legkésõbb a tevékenység megkezdé-
sének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál (APEH) be-
jelenteni. 

Fenti témában részletes tájékoztatás találhat a
www.apeh.hu weboldalon, továbbá kérdéseivel ügyfélfo-
gadási idõben személyesen vagy telefonon szívesen ál-
lunk rendelkezésére.
Gépjármûadóval kapcsolatos változások:
Tisztelt Adózók!
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII.törvény (továbbiak-
ban Gjt.,7.§.(1)bekezdése alapján 2010.január 1-tõl a sze-
mélygépkocsi és motorkerékpár esetén a fizetendõ adó
mértéke a következõ:
A gépjármû
– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/ki-
lowatt,
– gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ
naptári években 140 Ft/kilowatt.

A tehergépjármû, autóbusz, nyergesvontató, pótkocsi
esetén a Gjt.6.§.(2)-(3) bekezdései szerint az adóalap min-
den megkezdett 100 kilogrammja után:

Szennyvízberuházással
kapcsolatos tájékoztatás

A Dózsa telepi buszmegállóval kapcsolatos tájékoztatás
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HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

KITÛZTE
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK

2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
AZ ELSÕ FORDULÓ NAPJA:
2010. ÁPRILIS 11. VASÁRNAP

A MÁSODIK FORDULÓ NAPJA:
2010. ÁPRILIS 25. VASÁRNAP
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL

19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe
történõ felvételükrõl

2010. február 12-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2010. február 10-tõl február

17-ig tekinthetõ meg
a polgármesteri hivatalban.

AJÁNLÁS
A választáson jelöltet ajánlani 2010. már-

cius 19-ig ajánlószelvényen lehet.
A jelöléshez legalább 750 választópolgár

érvényes ajánlása szükséges.
SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, lakóhe-
lyén szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ.
választópolgár belföldön igazolással,

külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és fõkonzulátusain

adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 

2010. április 6-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján

2010. április 9-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való

felvételt 
2010. március 19-én 16.00 óráig

lehet kérni a lakóhely szerint illetékes
jegyzõtõl.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöl-
tre és egy területi listára lehet.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri
hivatalban mûködõ választási irodához

lehet fordulni.
Választási Iroda 

www.valasztas.hu

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
A választási eljárásról szóló – módosított – 1997. évi C. tv. a Választási Irodák feladatává teszi a választópol-
gárok tájékoztatását és a választások információs rendszereinek mûködtetését. E törvényi kötelezettség alapján
a Polgármesteri Hivatalban megszervezésre került a Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetõségét itt
közöljük. Közzé tesszük továbbá a Helyi Választási Irodára vonatkozó hirdetményt mindkét település
vonatkozásában.
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.

Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetõje a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ( további-
akban Ve.) 102. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Lajosmizse városban és Felsõlajos
községben a választókerületeket és szavazóköröket felülvizsgálta, melynek eredményét az alábbiakban tesszük
közzé.

Lajosmizse városban a választókerületekkel és szavazókörökkel kapcsolatban  a következõ  módosítások
történtek:
● A Bem utca 58. házszámot a 2. számú szavazókörbõl az 1. számú szavazókörbe sorolta át.
● A Damjanich utca 18. házszámot besorolta az. 5. számú szavazókörbe.
● A Damjanich utca 25/B házszámot besorolta az 5. számú szavazókörbe.
● A Bajcsy-Zsilinszky utca 79/A házszámot besorolta a 4. számú szavazókörbe.
● A Móra Ferenc utca 20. házszámot besorolta az 1. számú szavazókörbe.
● A Vörösmarty utca 28/B házszámot besorolta a 4. számú szavazókörbe.
● A Gyártelep elnevezésû teljes közterületet besorolta a 7. számú szavazókörbe.
● A Kálmán Imre köz elnevezésû teljes közterületet besorolta a 6. számú szavazókörbe.
● A Vasút utca elnevezésû teljes közterületet besorolta a 6. számú szavazókörbe.
● A Barackvirág utca elnevezésû teljes közterületet besorolta a 3. számú szavazókörbe.
● A Radnóti Miklós tér elnevezésû teljes közterületet besorolta a 1. számú szavazókörbe.
● A Prímás utca elnevezésû teljes közterületet besorolta a 5. számú szavazókörbe.
● A Kálmán Imre utca elnevezésû teljes közterületet átsorolta az 1. számú szavazókörbõl a 6. számú

szavazókörbe.
Felhívjuk szíves figyelmét a fentiekben megjelölt lakcímeken állandó lakóhellyel rendelkezõ választópol-

gároknak, hogy az újonnan megjelölt szavazókörben tudnak az Országgyûlési Képviselõk 2010. évi választása
alkalmával szavazni. 

A Helyi Választási Iroda Vezetõje Lajosmizse  05. számú egyéni választókerület helyét és címét az alábbiak
szerint módosította : Lajosmizse, Dózsa György út  100. ( Suri Iskola ).  tehát az 5. számú választókerület
választópolgárai az Országgyûlési Képviselõk 2010. évi választása alkalmával itt tudnak majd szavazni.

A Helyi Választási Iroda Vezetõje Lajosmizse városban a  település szintû bejelentkezéssel rendelkezõ
lakosok és az igazolással szavazó választópolgárok számára továbbra is a 2. számú egyéni választókerületet
jelölte ki szavazás céljára.

Felsõlajos község választókerülete és szavazóköre számát, sorszámát, és területi beosztását változatlan for-
mában jóváhagyta.

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

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzõ, Helyi Választási Iroda Vezetõ-helyettes

Basky András polgármester Kutasiné Nagy Katalin, jegyzõ sk.  

a) a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû
nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik
esetén 1380.-Ft.

Az a tehergépjármû, nyergesvontató, autóbusz amelyik
légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerrel rendel-
kezik, ennek tényét az adóalany az önkormányzati adóható-
ságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyít-
vánnyal, az igazságügyi gépjármûközlekedési mûszaki szak-
értõ szakvéleményével vagy az „útkímélõ tengely” bejegyzést
tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelentheti be,
mivel az önkormányzati adóhatóság adatbázisa erre vonatko-
zóan adatot nem tartalmaz. A hivatkozott igazolásokat folya-
matosan lehet benyújtani Lajosmizse Város Önkormányzat
Adó Irodájához.

A fizetendõ gépjármûadó mértékérõl minden adózót hatá-
rozatban értesítünk.

Gépjármûadóval kapcsolatos kérdéseivel ügyfélfoga-
dási idõben személyesen vagy telefonon szívesen állunk
rendelkezésére.

2010.január 01-tõl életbelépett változások egyéni vál-
lalkozókra vonatkozóan:

Minden egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell érvé-
nyes ügyfélkapuval!! 

Amennyiben a vállalkozó ügyfélkapuval nem rendelke-
zik, az Okmányirodában nyithat, melyhez érvényes e-mail
címmel és személyazonosító igazolvánnyal kell megje-
lenni.

Az egyéni vállalkozói igazolvány az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdésének és folytatásának nem fel-
tétele. Igazolvány kiállítására csak abban az esetben ke-
rül sor, ha az egyéni vállalkozó azt kéri, tehát kiváltása
nem kötelezõ.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének beje-
lentése:

2010. január 1-tõl az egyéni vállalkozói tevékenység meg-
kezdésének bejelentése személyesen az ország bármely ok-
mányirodájában vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresz-
tül kezdeményezhetõ.

Az eljárás a bejelentéssel indul. A bejelentést az ügyfélka-
pun keresztül az e célra rendszeresített elektronikus ûrlapon
kell megtenni.

Az egyéni vállalkozói tevékenység:
Szünetelése: (1 hónaptól max.5 évig terjedhet). Kizárólag
elektronikus úton kezdeményezhetõ. Igazolvánnyal rendelke-
zõ egyéni vállalkozó tevékenysége szünetelésének feltétele,
hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát a hatóságnak sze-
mélyesen vagy postai úton leadja. Az eljárás illetékmentes!
Megszüntetése:

Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhetõ és ebben az
esetben is az igazolványt a hatóságnak személyesen vagy
postai úton kell leadni. Az eljárás illetékmentes!

Változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárás kizárólag elekt-
ronikus úton intézhetõ. A vállalkozó a változástól számított 15
napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus ûr-

lapon, ügyfélkapun keresztül bejelenteni. Az eljárás illeték-
mentes, kivéve, ha a vállalkozó kér igazolványt!

Igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó változás-beje-
lentésének - ha az igazolványban szereplõ adatokat érint –
feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország
bármely okmányirodájában személyesen vagy postán leadja.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó igényli a vállal-
kozói igazolvány kiállítását, akkor az eljárás illetékköteles, ha
csak igazolást /adattartalma megegyezik az igazolvány adat-
tartalmával/ kér akkor az eljárás illetékmentes.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó
csak akkor folytathat továbbra is, ha a jogszabályokban meg-
határozott képesítési követelményeknek megfelel. Abban az
esetben is folytatható a tevékenység, ha a képesítési követel-
ményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység
folytatásában személyesen közremûködõ, általa határozatlan
idõre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki elõírt ké-
pesítéssel rendelkezik.

2010. január 1-tõl változás továbbá, hogy a vállalkozás in-
dításához nem kell erkölcsi bizonyítványt benyújtani. Ameny-
nyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogsza-
bály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevé-
kenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve
végezheti.

Hatósági ellenõrzés során a vállalkozás végzéséhez
szükséges engedélyek, képesítést igazoló bizonyítványok
bemutatása kötelezõ. 

Abban az esetben, ha valaki számára nem ismert, hogy
valamely tevékenység végzéséhez milyen képesítés és mi-
lyen engedély szükséges, az Okmányirodában felvilágosítást
kaphat.

02-03.qxd  2010.02.03.  15:43  Page 3



Hírek Felsõlajosról

4

Óvoda
2010. február 6-án az óvodai SZMK Farsangi
Bált szervez, melyre minden kedves érdeklõ-
dõt, bálozót szeretettel várnak!
2009. dec.16. és 19. között karácsonyi vásár
volt az óvodában, az értékesítésre kerülõ tár-
gyakat, eszközöket a szülõk, gyerekek és óvó-

nõk készítették. Az utolsó vásári napon egy
szép meghitt karácsonyi mûsort láttunk a Falu-
házán az iskolások elõadásában, melynek zárá-
saképpen az önkormányzat ajándékait vehet-
ték át a gyerekek. A szünetben a szülõk vásá-
rolhattak a szép munkákból, a befolyt összeg
az Iskoláért Gyermekekért Alapítvány szám-
lájára került. Köszönjük a közremûködõk ál-
dozatos munkáját!

„Dobszóra ébredt„ a Felsõlajosi Óvoda
2010. január 13-án. Az óvodások egy fergete-

ges ritmusos elõadást láttak, hallottak Tengeri
Attila elõadásában. A gyerekek sokféle ütõs
hangszerrel ismerkedhettek meg és a végén
egy közös nagy zenekart alakítottak. A nap fo-
lyamán még katonákká és táncos lányokká is
váltak. Nagyon vidám kis délelõtt volt.

Ezúton köszönjük ifj. Terenyi Istvánnak és a
Tanyacsárda Kft.-nek, hogy 2010. január 22-én
lehetõvé tették az óvodásoknak, hogy kipró-
bálják a lovas szánkózás nyújtotta élményeket.
Az óvodások felszabadultan élvezték a téli táj
örömeit.

Iskola
A Kultúra napja és Fekete István születésének
110. évfordulója alkalmából egyedi pályázati
alkotásokkal készültek iskolai tanítványaink.
Változatos esszék nyilvános bemutatásával
emlékeztünk meg iskolánk névadójáról.

Szitakötõ folyóirat internetes játékán
Szakali Benedek tanulónk sikeresen szerepelt,
melyet könyvjutalommal díjaztak. Gratulá-
lunk!

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány ku-
ratóriuma nevében köszönetet mondok min-
den kedves támogatónak, aki az „Adventi vá-
sár” keretében, vagy egyéb önzetlen felajánlás-
sal hozzájárult a felsõlajosi óvodás és iskolás
gyermekek programjainak gazdagításához, já-
tékeszközök, felszerelések bõvítéséhez.

Adószám: 18346101-1-03
Bankszámlaszám: 65500130-30030927-

54000001

Faluház
A FELSÕLAJOSI SZENT LÁSZLÓ TEMP-
LOM építése jelenleg az ácsmunkákkal folyta-
tódik, hamarosan kialakításra kerül a tetõszer-
kezet.

Felsõlajos Község Önkormányzata folytatja
virágosítási akcióját, idén tavasszal újabb 50 db
virágláda kerül kihelyezésre az utak mentén a
település szépítése érdekében.

Kisfiam, KOLCSÁR ZSOLTIKA 2002. december 30-án született. A szülésnél komplikáció lépett fel, az orvos nem hajtott végre idõben csá-
szármetszést, ezért oxigénhiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett. Szerencsére csak az egyik agyfélteke sérült, így ér-
telmes, okos kisfiú, de sajnos beszélni nem tud, mozgásában visszamaradott, segítséggel tud csak járni.

Õssejt-beültetéssel szeretnénk az egészségi állapotán javítani, de a kezelés teljes költségét – amely alkalmanként 4,5 millió forint – sa-
ját erõbõl nem tudjuk vállalni, és ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni, legalább három beavatkozás szükséges. Egyedül nevelem gyer-
mekem, mert férjemet márciusban elvesztettük.

A segítségét szeretném kérni, hogy mûanyag kupakok, PET-palackok és alumínium dobozok gyûjtésével járuljon hozzá kisfiam gyógyít-
tatásához. Elõzetes egyeztetés alapján a felajánlásokat a lakcímemre kellene elhozni, de ha nagyobb mennyiség, akkor helybe elmegyek
érte. Lakcímem: 6050 Lajosmizse, Eötvös Lóránd u. 39. Tel.: 06-70/326-40-26

Amennyiben lehetõsége van pénzösszeggel támogatni – minden kis összeget is szívesen elfogadunk -, adományát a következõ bank-
számlára utalhatja: MKB – 10300002 – 10300755 – 49010010 Köszönettel, egy reménykedõ anya: Kolcsárné Nagy Mónika

Lajosmizse Város
Önkormányzatának

közérdekû információs lapja
Kiadásért felelõs: Guti Istvánné. 

A szerkesztõség vezetõje: Varga Mária. 
A szerkesztõség és a kiadó címe: 

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

A szerkesztõség tagjai: dr. Csire Gézáné, Gáspár Vilmos,
Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin,
Nagy Erzsébet, Pósfay Péterné, Tengeri Dalma, Veszelszkiné

Nagy Erika
E-mail-cím: hirlap.lm@gmail.com

ISSN 1788-7399

Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Lajosmizsei Nyomdája. 

Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató – Táskaszám: 10 0328
www.hknyomda.hu

A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei és felsõlajosi
kirendeltsége végzi.

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

MEGHÍVÓ
KÖZBIZTONSÁGI LAKOSSÁGI FÓRUMRA

VALAMENNYI ÉRDEKLÕDÕT EZ ÚTON
TISZTELETTEL HÍVUNK, VÁRUNK A

KÖZBIZTONSÁGI LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
LAKOSSÁGI FÓRUM TÉMÁJA:

VÁROSUNK KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE,
ÖKÉNTES JÁRÕRSZOLGÁLAT

SZERVEZÉSE.

LAKOSSÁGI FÓRUM IDEJE:
2010. FEBRUÁR 5-ÉN (PÉNTEK) 18 ÓRA.

LAKOSSÁGI FÓRUM HELYE:
LAJOSMIZSEI MÛVELÕDÉSI HÁZ.

Szervezõk: Dr. Adonyi Lajos, Józsáné Dr.
Kiss Irén, Kollár László, Nagy Erzsébet.

A lajosmizsei Járóföld
Turista Egyesület második
alkalommal rendezi meg

teljesítménytúráját,
a Mizse Teljesítménytúrát. 

Túránk két távon: 20 és 42 kilométeren ke-
rül megrendezésre. Az elsõt már alsó tago-
zatos GYALOGLÓ gyerekeknek vagy telje-
sen kezdõ felnõtteknek is ajánljuk, míg a
nagy távra kizárólag rendszeres mozgást
ûzõket várunk, ugyancsak GYALOGOS tel-
jesítésre. Lehetõség van a hosszabb táv TE-
REPKERÉKPÁROS teljesítésére is.
21 km-es GYALOGOS táv: Felsõlajosról in-
dul 8.00-9.00 között. A résztvevõket külön
busszal szállítjuk a rajthelyre (a lajosmizsei
Kollégium elõl, 7.30-as indulással. A busz in-
gyenes.) Felsõlajos Polgármesteri Hivatalá-
ba (de lehetséges egyénileg is eljutni
Felsõlajosra). Szintidõ: 6 óra. Cél: Fekete
István Általános Iskola Kollégiumának aulá-
ja, Lajosmizse, Ceglédi út 1.
42 km-es GYALOGOS táv: indítása és célja
is: a Fekete István Általános Iskola Kollégi-
umának aulája, Lajosmizse, Ceglédi út 1.
Rajt: 7.00-8.00. Szintidõ: 11 óra.
42 km-es TEREPKERÉKPÁROS táv: indí-
tása és célja is: a Fekete István Általános Is-
kola Kollégiumának aulája, Lajosmizse,
Ceglédi út 1. Rajt: 7.00-8.00. Szintidõ: 6 óra.
Az útvonalról minden induló térképvázlatot,
leírást kap, de elõzetesen megtekinthetõ
weblapunkon is.
A verseny idõpontja: 2010. március 6. szom-
bat
Találkozó: Fekete István Általános Iskola
Kollégiumában, reggel 7.00 órától.
Cím: Lajosmizse, Ceglédi út 1..
Nevezési díj: elõzetes jelentkezéssel 500 Ft,
a helyszínen 600 Ft. 10 fõnél nagyobb szám-
ban induló csoportoknak a nevezési díj: 400
Ft/fõ (az ilyen csoportok vezetõjének megle-
petés ajándék).
A nevezési díj tartalmazza: a térkép, a leírás,
az oklevél és a kitûzõ árát, valamint az ellen-
õrzõ pontokon felkínált italt, zsíros kenye-
ret, gyümölcsöt. Minden teljesítõ a célban
meleg ételt kap.
Jelentkezési határidõ: 2010. február 20.
Jelentkezés levélben e-mailben (a san-
taoz@freemail.hu címen), a résztvevõk szá-
mának és névsorának pontos feltüntetésével
lehetséges. 
Részletek: www.jarofold.hu/mizse
Információ: Balog Csabánál, a Kollégium
számán, a 76/356-614-es telefonon, vagy a
fenti e-mail címen kérhetõ.
Gyere el Te is!

UI: szívesen vesszük támogatók, segítõk je-
lentkezését. Jelentkezni fenti elérhetõsége-
ken lehet. 
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TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

2009. 11. 01.–2010. 01. 28.
a Lajosmizsei Tûzvédelmi és
Mûszaki Mentési Köztestü-
letnél az alábbi események

történtek:

Jelentõsebb események:
● 2009. 11. 25. M5-ös autópályán 2

szgk.-i, 1 autóbusz, és 1 kisteherautó
ütközött, 1 fõ súlyos, és 2 fõ  könnyebb
sérült volt, akiket a mentõsök elszállí-
tottak

● 2009. 12. 16. M5-ös autópályán hét au-
tó és egy kamion ütközött.

● 2009. 12 21. Lajosmizsén egy 6x8 m
alapterületû családi ház égett. 2 fõt
füstmérgezéssel korházba szállítottak. 

● 2009. 12 27. Táborfalván 1 szgk.-i, és 1
kishaszon gépjármû frontálisan ütkö-
zött. 3 fõ súlyos sérüléseket szenve-
dett. 

● 2010. 01. 27. Lajosmizse külterületén
szgk.-i motortere égett. Személyi sérü-
lés nem történt.

Statisztika:
● Tûzeset: 6
● Mûszaki mentés: 9
● Téves jelzés: 0
● Vaklárma: 1
● Segítségnyújtás: 1
Egyéb események:
● 2009. 12. 02.  Részvétel a Nefelejcs

gondozóház tûzriadó gyakorlatán.
● 2009. 12. 04. Mikulás ünnepséget tar-

tottunk a tûzoltóságon.
● 2009. 12. 11. Motoros láncfûrész keze-

lõi gyakorlatot tartottunk.
● 2009. 12. 13. Legyengült állapotú ló

talpra állításában segédkeztünk. 
● 2010. 01.  19. Elsõsegélynyújtó tanfo-

lyamot szerveztünk, külsõs oktatóval.
Négy tûzoltóságról (Lajosmizse;
Tiszakécske; Kecel; Soltvadkert;) 21fõ
vett részt, 9 fõ lajosmizsei tûzoltó.

● 2010. 01. 28. Bács-Kiskun megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságról ellen-
õrzést tartottak.

Lajosmizse, 2010. 01. 28
Szarvas Attila, Parancsnok

Lajosmizsei közalapítványi oldal
Köszönjük a felajánlást támogatóinknak, akik a
2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a
Lajosmizséért Közalapítványnak adták.

Kérjük továbbra is mindazokat, akik támogat-
ják a közalapítvány célját, hogy amikor a
2009-as adóbevallást készítik (vagy a munkál-
tató készíti el), gondoljanak ismét a
Lajosmizséért Közalapítvány támogatására.

Az adóbevallásban az 1% felajánlására szol-
gáló nyomtatvány megfelelõ sorában kérjük
tüntessék fel a 18347250-1-03 adószámot.
Segítségüket céljaink megvalósításához tisz-
telettel köszönjük! 

Lajosmizséért Közalapítvány
Kuratóriuma

***
A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány is
az alapítványi nagykorúság határára ért, ezért
tisztelettel várjuk az adójuk 1%-át, illetve bár-
milyen összegû adományaikat kulturális célja-
ink megvalósításához, közmûvelõdési és
könyvtári programok, rendezvények szervezé-
séhez, támogatásához.
Adószám: 18369401-1-03
Számlaszám: 51700162-11074881 (FÓKUSZ
TAKARÉKSZÖV.)
Támogatását elõre is köszönjük! Magné
Kemmer Márta, a Kuratórium elnöke

***
Gyermekekért Plusz Alapítvány
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
Számlaszám: 11732167–20077813 
Adószám: 18345038–1–0–3

***
Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány
2009. évi felhasznált összegek, és célok:
10.000 Ft – Egészségügyi szûrõprogramok.
50.000 Ft – Idõsek Világnapja alkalmából idõ-
seknek szervezett kirándulás költségei.
410.550 Ft – Lajosmizse Város Önkormányza-
ta Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény egészségügyi, szociális és gyer-
mekvédelmi szolgáltatásokat biztosít, szakmai
napokat szervez Lajosmizse és Felsõlajos la-
kossága számára, amelyek megvalósulásá-

nak személyi és tárgyi feltételeit az Alapítvány
támogatta.

2010. évi cél: Idõsek pihenõparkja megva-
lósítása.

Számlaszáma:
10402599 – 50515448 – 48531007
Adószáma: 18361850-1-03
Támogatását köszönjük! Józsáné dr. Kiss
Irén, a Kuratórium elnöke

***
A GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY 2008.
évi SZJA 1%-ából 129.311 Ft-ot kapott. 
A fenti támogatás kulturális célokra lett fordít-
va. 
A jelenlegi gazdasági helyzetben a családok
nagyon nagy szegénységben élnek és egyre
nagyobb szükség lesz a rászoruló tanulók
bármilyen jellegû megsegítésére. Várhatóan
több tanulót kell majd támogatásban részesí-
teni ahhoz, hogy eljuthassanak osztálykirán-
dulásra, táborokba, színházba. 
Ehhez kérjük az Önök segítségét, ha tehetik,
adójuk 1 %-ának felajánlásával, illetve a folyó-
számlánkra történõ egyéni befizetéssel is tá-
mogathatják alapítványunkat.

Adószámunk:18354122-1-03
Folyószámlaszámunk: FÓKUSZ TAKARÉK-
SZÖVETKEZET 51700162-11044860

***
„TÜNDÉRKERT” A LAJOSMIZSEI ÓVODA
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIU-
MA

Tisztelettel megköszöni a személyi jövedelem-
adó 1 %-ból felajánlott 589.490.- Ft-ot, mely
összeg a nevelõmunka tárgyi  feltételeinek mi-
nõségi javítását szolgálja.

Köszönettel várjuk további megtisztelõ tá-
mogatásukat.
Számlaszámunk:
11732167-20081531(OTP RT.)
Adószámunk: 18359983-1-03

Alapítvány kuratóriuma

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KOLLÉGIUMÁBAN lakó gyerme-
kek kb. 80%-a hátrányos helyzetû. Mindennapos probléma a gyermekek az évszaknak
megfelelõ ruhával, cipõvel való ellátása. Szerencsére a mi városunkban is vannak olyan jó
érzésû emberek, akik szívükön viselik ezeknek a gyerekeknek a sorsát és cipõ, ruha fel-
ajánlásokkal segítenek. 

● A Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület olyan helyi fiatalokból szervezõdõ közösség,
akik célul tûzték ki a rászoruló gyermekek megsegítését. Ezért gyûjtést szerveztek,
amely során játékokat, élelmiszert, írószert, ruhákat, számítógépet ajándékoztak és osz-
tottak szét a rászorulók között. 
A Kéznyújtás Alapítvány karácsonyi gáláján befolyt bevételbõl ez évben is élelmiszert,
ruhákat, játékot osztott szét a kollégista gyerekek között. 

● A Jászok és a Flótás Együttes rendszeresen szervez tanulóinknak táncházat és játékfog-
lalkozásokat, ahol a részvétel ingyenes. 

● A Gyermekmosoly Alapítvány támogatói egy jótékonysági rendezvény alkalmával hoz-
zájárultak az alapítvány anyagi helyzetének bõvítéséhez. Ezen a rendezvényen közel 150
lajosmizsei lakos vett részt, ezúton köszönjük valamennyiüknek a támogatást.

Veszelszkiné Nagy Erika
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Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselõ-testületi
elõterjesztései, a határozatok és mellékletei, valamint bi-
zottsági dokumentumok Lajosmizse Város Hivatalos
honlapján a www.lajosmizse.hu oldalon érhetõk el.

A Képviselõ-testület jóváhagyja az önkormányzat 2010.
évi belsõ ellenõrzési tervét, amely jelen elõterjesztés 1.
számú mellékletét képezi.

A Képviselõ-testület vállalja a Kölcsey utca vége és a
vásártér közötti útszakasz közvilágítási költségét abban
az esetben, ha a szándéknyilatkozatok szerinti 360 ezer
forintot az érintett ingatlantulajdonosok befizetik az
Önkormányzat számlájára. A lámpák felszerelését a
közvilágítás bõvítésére elkülönített pénzügyi keretbõl
fedezni az Önkormányzat. Egyúttal a Képviselõ-testület
megbízza Basky András polgármestert a szükséges vál-
lalkozási szerzõdés megkötésére.   

A Képviselõ-testület a Táltos Birtok Alapítvánnyal
„A lovaspálya városi szintû rendezvények megszervezé-
séhez történõ rendelkezésre bocsátásáról” tárgyban
megkötött együttmûködési megállapodását az elõter-
jesztés 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelõen
módosítja és hagyja jóvá. 

Képviselõ-testület a módosított együttmûködési
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert
azzal, hogy az együttmûködési megállapodás címe alatt
be kell írni az alábbi szöveget: „Módosításokkal egysé-
ges szerkezetben”. 

A Képviselõ-testület által a 74/2009. (V. 13.) határo-
zatával jóváhagyott együttmûködési megállapodást a je-
len elõterjesztés 2. sz. mellékletében szereplõ együtt-
mûködési megállapodás aláírásnak napjával hatályon
kívül helyezi. 

A Képviselõ-testület a „Lajosmizse Város Szennyvíz-
hálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0/1F-2008-0076)
nyertes pályázathoz kapcsolódó új létesítmények terve-
zési és kiegészítõ tervezési munkáinak elvégzése vállal-
kozási szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési eljá-
rásban jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján el-
készült összegzést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbe-
szerzés eredményének megállapítására a lezáró határo-
zat szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás
nyertese Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. (1165 Buda-
pest, Sarjú út 6. ) Egyúttal felhatalmazza a polgármes-
tert az eredmény kihirdetésére és egyúttal felhatalmaz-
za a polgármestert az elõterjesztés mellékletét képezõ a
korábban elfogadott szerzõdés-tervezet megkötésére.

A Képviselõ-testület támogatja a szakmai elõkészíté-
si munkálatok megkezdését a Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Programra tör-
ténõ pályázat benyújtásához, egyúttal felhatalmazza
Basky András polgármestert a szükséges dokumentu-
mok bekérésére.

A Képviselõ-testület megvitatta a 2010. évi költségveté-
si koncepciót és a tervezõi munka további feladatait az
alábbiak szerint határozza meg:  A költségvetés végle-
gesítése során a következõ alapelveket kell érvényesíte-
ni:

1./A 2010 évi költségvetési idõszakban az önkor-
mányzat által nyújtott kötelezõ közszolgáltatások biz-
tonságos és vállalható szintû ellátását kell a legfonto-
sabb feladatnak tekinteni.

2./ A bevételeket reálisan az óvatosság elvét szem
elõtt tartva kell számba venni. 

3./ A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehe-
tõ legszigorúbb takarékosság mellett törvényi minimum
szintjét figyelembe véve az elõre jelzettnél kevesebb ki-
adás felhasználásából tudjuk megoldani feladatainkat.

4./ A feladatok és költségvetési keretek meghatározá-
sakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2010
évi költségvetése egyensúlyban maradjon.

5./ A költségvetés egyensúlyát úgy kell biztosítani,
hogy az év közben várható kedvezõtlen folyamatok ke-

zeléséhez elegendõ tartalék álljon az önkormányzat
rendelkezésére. 

6./ Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváha-
gyott, tervezett elõirányzatokat terhelõ kötelezettség
vállalásokra ütemezetten részidõszakokra bontottan
kerüljön sor, biztosítva ezzel az év közi beavatkozás le-
hetõségeit. 

7./ Az árváltozások hatását kiadási megtakarítással,
vagy saját bevétel növelésével kell ellentételezni. 

8./ A közalkalmazottak és köztisztviselõk illetménye
csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatá-
lyos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak
azoknál a közalkalmazottaknál jelenthetnek tényleges
bruttó illetménynövekedést, akik 2009. december 31-i
alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott
bértábla szerinti szintet.

9./ Az intézmények vezetõinek is javaslataikkal, dön-
téseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az ön-
kormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.

10./ A képviselõ testület a költségvetés keretében a
korábbi gyakorlatnak megfelelõen illetve céloktól füg-
gõen 2010-ben is támogatni fogja a társadalmi, sport és
egyéb szervezeteket,  alapítványokat.

11./ A 2010. évi önkormányzati pénzügyi egyensúlyt
szükség esetén likviditási hitel (folyószámlahitel) felvé-
telével biztosítjuk.

12./ Az EU pályázatokkal összefüggõ kötelezettség
vállalásokat, az elnyert pályázatok megvalósítását prio-
ritásként kell kezelni.

13./ A koncepcióban megfogalmazott beruházási cé-
lok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban  vállalt
célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell kü-
löníteni..

14./ Azokat a beruházásokat, fejlesztéseket kell elõ-
térbe helyezni, elsõsorban pályázat útján, amelyek nem
járnak mûködési többlet kiadással, illetve hosszabb tá-
von költségmegtakarítást eredményez.(pl. fûtéskorsze-
rûsítés, nyílászáró csere)

15./ A beruházásokat, fejlesztéseket lehetõleg beru-
házási hitel igénybevétele nélkül, rendelkezésre álló
források mértékéig valósítjuk meg. 

16./ 2010 évben beruházásra és fejlesztésre váró el-
képzelések 

Önkormányzat és Hivatal 
1./ Temetõ felújítás 
2./ Vásártér felújítás
3./ Út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
4./ Szennyvíz beruházás elõkészítõ munkái 
5./ ÁROP pályázat 2010 évben megvalósuló üteme
6./ A Hivatal számítógépeinek technikai berendezései-
nek kompatibilissé, egységessé tétele
7./ Bölcsõdei beruházás
8./ Közvilágítás bõvítés
9./ A város központban nyilvános WC

Intézmények:
1./ Napköziotthonos óvoda

1./ Központi óvoda fûtésrendszer korszerûsítésének
folytatása. Új energiatakarékos kondenzációs kazán be-
szerzése, a kazánházban a szelepek és a szivattyúrend-
szer korszerûsítése.

2./ Központi óvodában a melegvíz ellátás biztosítása
korszerû HWM 800 literes melegvíz tároló bojlerrel.
Árajánlat folyamatban.

3./ 4 csoportszobában parkettázás. 4 csoportszobában
parketta lakkozása.

4./ Óvoda konyhájában egészségügyi meszelés, inox
edények beszerzése a létszámnövekedés miatt.
Ipari turmixgép beszerzése. Élelmezésvezetõnek
„Konyhai raktárkészlet kezelõ és tápanyag kalkulációs”
program beszerzése. 

5./ 1 darab 150 literes zöldségek tárolására szolgáló
hûtõgép. 

6./ EU tanúsítvánnyal rendelkezõ udvari játékeszkö-
zök beszerzése, mindhárom óvodában. 

7./ Óvónõi szobába számítógép beszerzése. A meglé-
võ gépek felújítása, korszerûsítése, új programok vásár-
lása. 1 darab lézeres nyomtató beszerzése.

8./ 2 óvodai csoportszobába korszerû bútorok (szé-
kek, asztalok, szekrények) beszerzése. 

9./ 4 óvodai csoportszobába szõnyeg vásárlása. 

2./ Fekete István Általános Iskola
1./ A kollégiumban elhelyezett osztályok (kilenc alsós

osztály) részére játszóudvar elkerítése a Ceglédi út fe-
lõl, játékok elhelyezése erre a területre. Délutáni idõ-
szakban a kollégista gyerekek is használnák.

2./ A „Régi” iskolaépület elõtti udvari beton felújítá-
sa. A túloldalon lévõ parkrész kerti bútorzattal való el-
látása. 

3./ Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épü-
let udvarán.

4./ Labdafogó hálók felújítása (jelen állapotokban
balesetveszélyesek).

5./ Salakos futópályák felújítása.
6./ Hangosítási eszközeinek felújítása, cseréje.
7./ Mûvészeti osztály beindítása felmenõ rendszerben

3./ Fekete István Általános Iskola Kollégiuma
1./ Konyhai melegítõpult kiépítése, fõzõüstök fölé pá-

raelszívó beszerelése (Élelmiszerbiztonsági szakhatóság
kifogásolta a hiányukat), burgonyakoptató cseréje.

2./ Ablakok és ablakpárkányok cseréje.
3./ A kollégiumos az iskola épületével összekötõ fo-

lyosó üvegfala élet- és balesetveszélyessé vált, ezért
szükséges lenne legalább 120 centiméter magasan felfa-
lazni és fölé ablakokat rakni.

4./ A kisudvarra, amit délelõtt iskolások délután kol-
légisták foglalnak el, udvari játékok kellenének.

5./ A kollégium aulájában kijáratot kellene nyitni az
iskola udvarára, hogy a gyerekeknek ne a forgalmas és
balesetveszélyes Ceglédi út felõl kelljen az udvarra
menni óraközi szünetekben.
4./ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

1./ Ügyelet felõli gépjármû bejáró betonozása tönkre-
ment. A burkolatcsere kb. 300.000.-Ft lenne.

2./Energiatakarékossági intézkedések megvalósításá-
ra pályázat beadásához önrész biztosítása.(kazáncsere,
fûtõtestek szabályozhatósága, izzók energiatakarékosra
való cseréje). 

3./ Meg kell vizsgálni az Idõsek Klubja és a volt Szü-
lõotthonban szociális alapszolgáltatások Egészségházba
áthelyezésének lehetõség. 

Felsõlajos tagintézmények
1./ Óvoda

– Csoportszobák és egyéb helyiségek meszelése, fes-
tése.

– Homokozó szélének kijavítása az elõírásoknak
megfelelõen.

– Konyhai eszközök pótlása.
– Új szennyvízelvezetõ rendszer kialakítása.
– Hangszerkészlet beszerzése.
– Udvari játékok.
– Fényképezõgép vásárlása.
– Zárható fémszekrény tûzveszélyes anyagok tárolá-

sára.
2./ Iskola

– Iskola épület homlokzata, tantermek, táblák javító
festése.

– Iskola hátsó bejáratához járda kiépítése.
– Mosogatógép vásárlása.
– Két tanteremben megrongálódott padok cseréje.
– Elavult, állandó javítást igénylõ konvektorok cseréje.
– Nyílászárók cseréje, festése.
– Könyvtári polcrendszer bõvítése.
– Hordozható erõsítõs CD-s magnó mikrofonnal.
– Játszótereink korszerûsítése, UNIÓ-s szabvány sze-

rinti kivitelezése.
– Két tanterem világításának felújítása, korszerûsítése.
– Többfunkciós fedett aula kialakítása.

A Képviselõ-testület az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kód-
jelû, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fej-
lesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat projekt
költségeit – a megnövekedett költségekre való tekintet-
tel – az alábbiak szerint fogadja el:
A projekt összes költsége 20 577 075 Ft
Önrész 3 488 193 Ft
Támogatás összege 17 088 882 Ft

A Képviselõ-testület a pályázat vonatkozásában a
tárgyévben esedékes számlák kiegyenlítésére a 2009. évi
költségvetésében 6.424.750 Ft elõirányzatot biztosít az
önkormányzat igazgatási tevékenysége dologi kiadása
terhére.

A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2.)

Képviselõ-testület 2009. november
25-i  ülésének határozatai

Képviselõ-testület 2009. november 16-i
rendkívüli ülésének határozatai

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
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pontban foglaltak átvezetését a soros költségvetési ren-
delet módosítására készítse elõ.

A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
a 2010. évi költségvetésében elkülöníti a pályázat meg-
valósításához szükséges 12.386.575 Ft bekerülési költ-
séget.

Lajosmizse Város Önkormányzata a lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-
kozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény 85/F. §-ban meghatározott esetekben elõvásárlási
jogával nem kíván élni.

A Képviselõ-testület elfogadja az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabályát illetve fióktelepének
a 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1. szám alatti ingatlant. 

A Képviselõ-testület a lajosmizsei 997/107 hrsz-ú
közterületnek és 997/81 hrsz-ú közterület déli nyúlvá-
nyának a Barackvirág utca nevet adja.

A Képviselõ-testület a lajosmizsei 473, 474, 475, 476
hrsz-ú közparkok, közterület, valamint a 404 hrsz-ú
közterület (Radnóti Miklós utca) Ybl Miklós utca és
gróf Teleki Pál utca közötti szakaszának Radnóti Mik-
lós tér nevet adja.

A Képviselõ-testület a lajosmizsei 1236 hrsz-ú közte-
rület (Dankó Pista utca) északnyugati részének, azaz a
Vörösmarty utcától a piactérig terjedõ szakaszának a
Prímás utca nevet adja.

A Képviselõ-testület elfogadja a Polgármester jelen-
tését a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehaj-
tásáról, a jelentés mellékleteivel együtt. 

A Képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor ön-
kormányzata a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
nevelési programjának kiegészítését az elõterjesztés 1.
mellékletében foglaltaknak megfelelõen jóváhagyja.

Egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy a döntésrõl
Felsõlajos Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
letét soros ülésén tájékoztassa.

A Képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos
Közoktatás Intézményfenntartói Társulás gesztor ön-
kormányzata a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
házirendjét jóváhagyja.

Egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy a döntésrõl
Felsõlajos Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
letét soros ülésén tájékoztassa.

A Képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor ön-
kormányzata a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodá-
nak a 2008/2009-es nevelési évrõl szóló beszámolóját
elfogadja.

A Képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor ön-
kormányzata a Fekete István Általános Iskola
2008/2009-es tanévrõl szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselõ-testület az Ügyrendi Bizottság javasla-
tát, mely a polgármester jutalmazására irányult, nem
fogadta el.

A Képviselõ-testület a Lajosmizse Város Polgármes-
teri Hivatalában 2009. december 28., 29., 30., 31. na-
pokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavarta-
lan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzõt a szük-
séges munkaszervezési intézkedések megtételére.

Egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy az elrendelt igazgatá-
si szünetrõl a lakosságot és a társhatóságokat elõzete-
sen tájékoztassa.

A Képviselõ-testület a mellékletben foglaltak szerint
fogadja el a Képviselõ-testület 2010. évi munkatervét. 

A Képviselõ-testület az elõterjesztés mellékletét ké-
pezõ, egységes szerkezetbe foglalt Belsõ Ellenõrzési
Társulási megállapodást az elõterjesztés szerinti válto-
zatlan formában elfogadja. Egyúttal a módosított társu-
lási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgár-
mestert.

A Képviselõ-testület elfogadja a Kecskemét és Tér-
sége Többcélú Társulás által készített 2010. évi közfog-
lalkoztatási tervet.

A Képviselõ-testület elfogadja a Kecskemét és Tér-
sége Többcélú Társulás - a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §-ában
szabályozott közcélú foglalkoztatás szervezésére irá-

Képviselõ-testület 2009. december 16-i
ülésének határozatai

nyuló – megállapodást azzal, hogy a megállapodás 8.
pontjának elsõ mondatát az alábbiakra módosítani kell: 

„A Társulás vállalja, hogy a közcélú foglalkoztatással
kapcsolatban felmerült dologi költségekrõl az önkor-
mányzattal történt elõzetes egyeztetést követõen tételes el-
számolást készít, melyet a tárgyhó utolsó munkanapján
megküld az önkormányzat részére.” Egyúttal a társulá-
si megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármes-
tert.

A Képviselõ-testület Lajosmizse Város Polgármeste-
ri Hivatalának Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jó-
váhagyja.

ORFK-val kötendõ együttmûködési megállapodás
megkötése elõtt a Képviselõ-testület felhatalmazza
Lajosmizse Város Polgármesterét e napirend teljes kö-
rû elõkészítésére a lakossággal és a civil szervezetekkel
történõ elõzetes egyeztetést követõen.

A Képviselõ-testület a pszichiátriai és szenvedélybe-
tegek nappali ellátását 2010. évben is a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás útján biztosítja.

Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pont-
ban foglalt ellátások biztosításához szükséges 300000
Ft hozzájárulás összegére a 2010. évi költségvetésében
fedezetet biztosít, melyet átad a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulásnak.

A Képviselõ-testület vállalja a közösségi ellátások
(szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai be-
tegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek ala-
csonyküszöbû közösségi ellátása) biztosítását 2010. év-
re.

A Képviselõ-testület a határozat 1 pontjában foglalt
feladat ellátására feladat-ellátási szerzõdést köt a Fõ-
plébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-
segítõ Szolgálattal, melynek aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.

A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
a közösségi ellátások biztosításához szükséges 263.086
Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegére a
2010. évi költségvetésében fedezetet biztosít. 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a térfigyelõ rendszer kialakítására kérjen be azo-
nos szempont-rendszerrel részletes árajánlatokat, és a
napirendet 2010. évi költségvetést elfogadását követõ-
en terjessze a Képviselõ-testület elé.

A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy elviekben támo-
gatja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vonatkozásában
a Lajosmizse, Dózsa György út 123. sz. alatti telephe-
lyen nyújtott szociális alapszolgáltatások átköltözteté-
sét a Dózsa György út 104.-106 sz. alatti székhely intéz-
ménybe, amennyiben az Irányító Hatóságok írásbeli ál-
láspontja alapján ez nem befolyásolja kedvezõtlenül a
DAOP-4.3.1-2007-0092 azonosító számú a Lajosmizsei
Egészségház komplex akadálymentesítése, valamint a
DAOP-4.1.1./A-2008-0004 azonosító számú a
Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése,
kialakítása címû pályázatok esetében megítélt támoga-
tási összegeket.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Farkas Építésziroda Kft-tõl rendelje meg az
Egészségház belsõ funkcionális átrendezése alaprajzi
elrendezési tervének elkészítését. A terv elkészítésének
árajánlat szerinti költségét 150000.-Ft+ Áfa-t
Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2009. évi költ-
ségvetésrõl szóló 4/2009. (II. 19.) rendeletében az Álta-
lános tartalékok terhére biztosítja. Az elõzetes intézke-
dések megtételére (árajánlat kérés, szakhatósági egyez-
tetések, Irányító Hatósággal történõ egyeztetés stb.)
felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetõt.

Egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy a 2.) pontban foglal-
tak költségvetési rendeletben történõ átvezetését a so-
ron következõ költségvetési rendelet módosítására ké-
szítse elõ.

Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a
Lajosmizse és Felsõlajos Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulás gesztor önkormányzata, támogatja a Fe-
kete István Általános Iskolát, hogy pályázatot nyújtson
be a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések”c. pá-
lyázati kiírásra a következõ tevékenységekre:

Képzések
1 fõ Matematika – mesterképzés
1 fõ Mozgókép. és médiaismeret - mesterképzés
1 fõ Sajátos nevelési és oktatási igényû tanulókkal

való foglalkozások pedagógiája
1 fõ Mentálhigiénés szervezetfejlesztõ 
Eszközbeszerzés

Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a
Lajosmizse és Felsõlajos Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulás gesztor önkormányzata, támogatja a
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodát, hogy pályáza-
tot nyújtson be a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógus-
képzések”c. pályázati kiírásra a következõ tevékenysé-
gekre:

Képzések
1 fõ Közoktatásvezetõ (pedagógus szakvizsga)
1 fõ Fejlesztõpedagógus (pedagógus szakvizsga)
Eszközbeszerzés
Egyúttal vállalja, hogy a projekt megvalósításának

zárásától számított 5 évig a támogatásból beszerzett
eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában
változás nem történik, használatából bármely szerve-
zetnek jogtalan elõnye nem származik. A támogatás ál-
tal megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifej-
lesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartá-
si kötelezettség fennállása alatt a Támogató elõzetes
jóváhagyása nélkül nem idegeníthetõ el, nem terhelhe-
tõ meg, nem adható bérbe.

A projekt megvalósításának zárásától számított 3
évig a pályázat keretében végzettséget szerzett pedagó-
gus által elsajátított tudás az intézmény szakmai tevé-
kenységei közé beépül.

Továbbá felkéri a jegyzõt, hogy a döntésrõl tájékoz-
tassa Felsõlajos Község Önkormányzatának Képviselõ-
testületét.

A Képviselõ-testület az Ügyrendi Bizottság javasla-
tára úgy dönt, hogy a polgármestert 2009. évben 300.
000 Ft összegû ajándékvásárlási utalványban részesíti.

A Képviselõ-testület megtárgyalta a Dél-alföldi Ivó-
vízminõség-javító program végrehajtásával kapcsolatos
elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  A Kék-víz
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminõség-javító Ön-
kormányzati Társulás társulási megállapodást, vala-
mint alapító okiratát a határozat mellékletét képezõ
tartalommal fogadja el. Egyúttal felhatalmazza Basky
András polgármestert a Társulási Megállapodás aláírá-
sára.

A Képviselõ-testület Lajosmizse Város Polgármeste-
ri Hivatala köztisztviselõi 2010. évi munkateljesítmény
követelményeinek alapját képezõ célokat a következõk
szerint határozza meg:

A Képviselõ-testület és szervei munkájának segítése
a döntések körültekintõ, alapos, törvényes, több dönté-
si alternatívát biztosító elõkészítése, valamint követke-
zetes, maradéktalan végrehajtása. 

A Képviselõ-testület tudomásul veszi Kutasiné Nagy
Katalin jegyzõ 2009. évre elõírt egyéni munkateljesít-
mény értékelésérõl szóló, az elõterjesztés mellékletét
képezõ beszámolót. 

A Képviselõ-testület támogatja a szilárd és folyékony
hulladéklerakókra irányuló elõkészítési munkálatok
megkezdését a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladékle-
rakók rekultivációja” c. pályázat benyújtásához.

A Képviselõ-testület a jegyzõ jelentését - a 2009. jú-
lius 01-tõl 2009. december 31-ig tartó idõszakban a
Képviselõ-testület által meghozott és 2009. december
31-ig lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról -
elfogadja.

A Képviselõ-testület elhatározza, hogy részt kíván
venni az Autonómia Alapítvány és a Habitat for
Humanity által kidolgozott lakás-felújítási / bõvítési
programban

A Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert 
– a programot megvalósító szervezetekkel az együtt-

mûködési megállapodás megkötésére, azzal hogy a
Képviselõ-testület ülésén elhangzott módosításokat a
megállapodás megkötésénél figyelembe kell venni

– a kezességvállaló nyilatkozat aláírására azzal, hogy
az önkormányzat részérõl a kezességvállalás maximum
1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer Ft összegig ter-
jed. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az óvadéki számla szerzõdésszerû feltöltésére,
melynek érdekében a Program keretében Támogatott
és a Mikrohitel között megkötött elsõ kölcsönszerzõ-
dés aláírását követõ 15 napon belül a polgármester kü-
lön szerzõdést köt a számlavezetõ bankkal az óvadéki
számla megnyitására. 

Nagy Erzsébet, települési képviselõ

Képviselõ-testület 2010. január 20-i
ülésének határozatai
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2010-BEN IS „OLVASÓ DERBI” !

Fekete István & Nógrádi Gábor & Thomas
Brezina &Bálint Ágnes & C.S. Lewis

mûveibõl

a városi könyvtár a Lajosmizsei
Kultúrapártoló Alapítvánnyal egyetemben
a Fekete István Általános Iskola osztályai
számára olvasási versenyt hirdet népsz-
erû írók mûveibõl, melynek végén a
legjobban teljesítõ 

I. helyezett osztály: 50000,- Ft
II. helyezett osztály: 30000,- Ft
III. helyezett osztály: 20000,- Ft

jutalmat kap, amelyet osztálykirándulásra
vagy egy közösen elhatározott célra
fordíthatnak.
+ A legtöbbet pontot gyûjtõ diák mindkét
csoportból 5.000,-Ft-os külön jutalomban
részesül

Részletek a városi könyvtárban és a www.
lmizsekultura.hu webcímen.

EGÉSZSÉGÜGYI KÓRKÉP – KÖRKÉP LAJOSMIZSÉN
A téli idõszakban a légzõszervek fokozottan
érzékenyek a fertõzésekre. A fõleg télen jel-
lemzõ felsõ légúti panaszok jelentõs részét és
az influenzát egyaránt vírusfertõzés okozza,
mindezek mellett létrejöhetnek baktérium ál-
tal okozott megbetegedések is. A tél legjellem-
zõbb betegségei a nátha, az influenza és a
megfázásos kórképek. 

Körképünk keretében megkérdeztem a vá-
rosunkban dolgozó háziorvosokat az idei té-
len komoly gondot jelentõ H1N1 influenza ví-
rus okozta megbetegedések helyi tapasztala-
tairól. Városunkban 3 fõ fertõzõdött meg
H1N1 vírussal. A betegek 3-4 nap alatt gyógy-

ultak, szövõdmény egyiküknél sem alakult ki.
A védõoltásokat minden háziorvos javasolja.

Városunkban Dr. Gócz Irén az ÁNTSZ ál-
tal kijelölt háziorvos, aki hetente mintát küld
Budapestre az influenza figyelõ rendszer
résztvevõjeként. A Doktornõ tájékoztatása

szerint a betegség tünetei a hirtelen kezdõdõ
magas láz, hidegrázás, fejfájás, elesettség,
izomfájdalom, jelentkezhet orrfolyás, torok-
fájás, köhögés. 

– Ilyenkor mi a teendõ? – kérdeztem Gócz
doktornõt.

– A panaszok, tünetek jelentkezése esetén
kérjünk tanácsot háziorvosunktól, szükség
esetén keressük fel! Fontos a sok folyadék, vi-
taminban gazdag zöldség, gyümölcs, méz fo-
gyasztása. Kerüljük a nehéz ételeket! A szer-
vezet védekezése a betegségek ellen legin-
kább az immunrendszer épségén múlik. Az
immunrendszer erõsíthetõ megfelelõ táplál-

kozással, kellõ testmoz-
gással, elegendõ pihenés-
sel. Gyengítheti az im-
munrendszert a nem meg-
felelõ táplálkozás, a hi-
deg, szeles idõjárás, átfá-
zás, vagy a túlhajszolt
stresszes életmód is. Leg-
fontosabb teendõnk a be-
tegség megelõzése.
Amennyiben mégis kiala-
kul a betegség, fontos,
hogy immunrendszerün-
ket pihenéssel, könnyû
táplálkozással és C-vita-
min szedésével támogas-
suk. A betegség során láz
alakulhat ki, mely folya-
dékveszteséget okoz, ezért
a szokásosnál is jobban

oda kell figyelni az elegendõ mennyiségû fo-
lyadék, legalább napi 2-2,5 liter bevitelére. –
válaszolta dr. Gócz Irén. Köszönjük tájékoz-
tatását!

Camaráné Hanák Gabriella
fõnõvér – Egészségház

Kedves Véradók!
Valamennyi véradónak ez

úton is köszönjük
segítségét.

Számítunk önökre
az új évben is.

véradási idõpontok
2010-ben: 

március 18.
június 17.

szeptember 30.
december 16.

Karácsonyi élelmiszersegély
2009. évben ismét pályázatot nyert
Lajosmizse Város Önkormányzata. A Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány EU Élelmiszerse-
gély Program jóvoltából Karácsony elõtt 200
rászoruló család kapott tartós élelmiszerek-
bõl álló csomagot. A Családsegítõ Szolgálat
munkatársai 4694 kg tartós élelmiszert - lisz-
tet, száraztésztaféléket, porcukrot, müzlit,
720 liter tartós tejet - osztottak szét a család
létszáma alapján differenciált nagyságú cso-
magokban.

A kiosztáshoz szükséges mûanyag szaty-
rokat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a
lajosmizsei székhelyû Folplast Kft. ügyveze-
tõje, Kocsis András adományozta. Támoga-
tását köszönjük.

Családsegítõ Szolgálat

Háziorvos
Oltott

lakosság
létszáma

Vizsgálattal bizonyított
H1N1 influenza vírus okozta

megbetegedések száma

Dr. Gócz Irén 100 fõ 2 fõ

Dr. Szabó Béla 110 fõ Nem volt

Dr. Góhér Ilona 100 fõ Nem volt

Dr. Csire Géza 75 fõ Nem volt

Dr. Jankahidy Andrea 100 fõ 1 fõ

Dr. Svébis János 160 fõ Nem volt

Dr. Rónai Zsolt 100 fõ Nem volt

Dr. Takács Vilmos 50 fõ Nem volt

A Lajosmizsei Önkormányzat sikeres gyer-
mekvédelmi pályázatot nyújtott be az ÚMFT
TÁMOP-5.2.5.-08/1/A. számú felhívásra. „A
Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat preven-
ciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-
2010-ben” címû pályázatunk az EU támoga-

Tréningek, Gyermekvédelmi prevenciós
programok az Egészségházban

foglalkozásokon olyan technikákat sajátíta-
nak el a gyermekek, melyek segítségével
konfliktusaikat agressziómentesen tudják
megoldani. Játékos formában fejlesztik a
gyermekek önismeretét és önbecsülését. Az
egymásra fordított figyelem fejlesztése fontos
része a tréningnek. 
A gyermekek körében nagy népszerûségnek
örvendõ „Pszichodráma” foglalkozás 2010.
március végéig tart. A csoportfoglalkozások
Dr. Kemény Gabriella, pszicho-dráma vezetõ
irányításával, Nagy Irén és Határ Ilona
dramatisták közremûködésével zajlanak. A
program keretében 6 hónapon keresztül, kö-
zel azonos korú gyermekek dráma- és önis-
mereti játékokat játszanak. Ebben a feszült-
ségoldó közegben a gyermekek átélhetik saját
nagyszerûségüket, fejlesztve ezzel önbizalmu-
kat, megtanulva jobban alkalmazkodni és
együttmûködni.
A program során kétszer szerveztünk a szü-
lõknek is kommunikációs tréninget. Ez év ja-
nuárjában ért véget a második tréning 24 szü-
lõ részvételével. A tréningen hasznos tudni-
valókkal gazdagodtak a szülõk a gyermekne-
velés, és a családi élethelyzetek során kiala-
kult konfliktushelyzetek megoldása terén.

2010. február elsõ hetétõl  kommunikáci-
ós-konfliktuskezelési,  és szociális beilleszke-
dést segítõ tréning (alkotómûhely) új cso-
portja indul 27-27 fõs csoportlétszámmal, he-
ti 2x2 órás idõtartamban. Az érdeklõdõk tájé-
koztatást kaphatnak a Gyermekjóléti Szolgá-
lattól vagy Pesír Zita szociális munkástól. 

Elérhetõség: személyesen az Egészségház-
ban, vagy tsz: 76/356-184 

Pesír Zita program- koordinátor

A szülõk is szeretnék elsajátítani a konf-
liktuskezelést

Forrás: háziorvosok

tásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósulnak meg.
Jelenleg két program zajlik. A „kommuniká-
ciós-és konfliktuskezelési” tréning, amely az
új csoport indulásáig, azaz 2010. január végé-
ig tart. A foglalkozásokat Nádas Mária és
Túri Viola pszicho-pedagógusok tartják. A
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2010 – AZ IDÕSEK ÉVE LAJOSMIZSÉN
Ha a város szociálpolitikai történéseit tanulmá-
nyozzuk, meggyõzõdhetünk arról, hogy régtõl
fogva máig, fontos szerephez jutottak az idõsek
életét megkönnyítõ szervezetek tevékenységei,
támogatási formák, szolgáltatások. A régi idõket
idézõ elbeszélések, könyvek, iratok tanúsága sze-
rint a település közössége igyekezett létrehozni a
gondoskodás legkülönfélébb szervezeteit.
Fokozatosan fejlõdtek, bõvültek városunkban az
egészségügyi és szociális ellátási formák… A he-
lyi szociálpolitikai tevékenységrõl 1950-tõl van-
nak pontos információink. Az akkori helyhatósá-
gi jegyzõkönyvekben talált fõ támogatási formák
a közgyógyellátási igazolvány, egyszeri pénzbeli
támogatás, a kórházi ápolás költségeinek átvál-
lalása.
A következõ évek beszámolói is hasonló szociál-
politikai tevékenységet mutatnak. 1964. január
14-én a VB jegyzõkönyv a napirendi pontok kö-
zött említi a termelõszövetkezetekben lévõ idõ-
sek helyzetének tárgyalását. Támogatásuk pénz-
beli és természetbeni ellátás formájában is tör-
ténhetett. Az idõsek ellátásában fontos idõpont
az 1966-os év. Ebben az évben létesült az Öregek
Napközi Otthona, amely egész napos ellátást és
étkezést biztosított az idõseknek. Az intézmény
1966. december 1-jén nyílt meg, amely 34 fõ rész-
vételét engedélyezte, közülük 1967-ben 22 fõ járt
el rendszeresen. Emellett az idõsgondozás terén
a V.B. olyan határozatot is hozott, miszerint az
idõsek számának és helyzetének felmérését kérik
a Tsz-k és Tszcs-k vezetõitõl. 
Az 1970-es években is az Öregek Napközi Ottho-
na látta el az idõsek klubja, házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés feladatait. A Nagyközségi Ta-
nács az akkori termelõszövetkezet gondozónõit
átvette, foglalkoztatta, területi hatókörüket a vá-
rosra kiterjesztve. 
Az 1997-tõl az Egyesített Szociális Intézmény
gondozási részlege és Családsegítõ Szolgálata
szolgál a szociális ellátás személyes gondoskodá-
sa színteréül. 
Napjainkban - 2001-tõl - az Önkormányzat
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intéz-
ménye látja el az idõseket kiszolgáló idõsek klub-
ja, étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzõrend-
szeres segítségnyújtás közszolgáltatásokat.. A
pénzbeli és természetbeni ellátásokról megosz-
tott kompetenciákkal Lajosmizse Város Önkor-
mányzata, Polgármestere, Szakbizottsága, és
Polgármesteri Hivatala gondoskodik. 
A civil kezdeményezés gazdag formái mûködtek
régen – dalárda, színjátszókör …- és mûködnek
napjainkban is - Nyugdíjasklub, Nyugdíjas Peda-
gógusok Olvasóköre, Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete …–, amelyek fontos szerepet töltenek be a
város idõs emberei életében kulturális, mûvésze-
ti, szabadidõ eltöltési és más, klubszerû tevékeny-
ségükkel.
A helyi Önkormányzat az elmúlt év novemberé-
ben az idõseket érintõ fontos döntést hozott, ne-
vezetesen meg kell vizsgálni annak lehetõségét,
hogy a volt Szülõotthonból áthelyezhetõ-e az
Egészségházba az idõsek klubja. Az okok ismer-
tek: a volt Szülõotthon állapota, az adott célra
gazdaságtalan felújítása. A rövid, a helyi szociál-
politikai visszatekintés tükrében remélhetõleg
nem tartja túlzásnak a Kedves Olvasó, hogy ez a
helyhatósági döntés jelentõsen érinti az idõseket.
Hiszen, jelenleg velük szemben méltatlan körül-
mények között folyik az idézett közszolgáltatások
nyújtása. Az Önkormányzat e körülményt mérle-
gelve, az átköltöztetés elõkészítésérõl döntött.
Reményeink szerint az átköltözés az idõs ember
kora, egészségi állapota következtében elõálló
szükségletei (egészségügyi ellátás okán orvoshoz
kísérés, receptkiváltás, bevásárlás, étkezés, sza-
badidõs programok….) kedvezõbb ellátását, a

fenti közszolgáltatások magasabb szintû megva-
lósulását eredményezi. Megvalósulásáról folya-
matosan beszámolunk.
Az átköltözés felvet egy ragyogó, eddig kihaszná-
latlan lehetõséget. A közelmúltban az Önkor-
mányzat arról is döntött, hogy az OTP mögött lé-
võ területet az Egészségházhoz csatolja. Az így
kialakuló, értékes terület rendezett parkká válása
jól szolgálná az Egészségház meglévõ és új funk-

Igaz, hogy a magyar kultúra napját csak 1989-tõl
ünnepeljük, de gyorsan, és a bizonyítékok alap-
ján mélyen meggyökerezett honi ünnepeink kö-
zött.

Lajosmizsén is több közösség tartotta fontos-
nak, hogy megemlékezéseket, figyelemkeltõ
rendezvényeket szervezzenek Himnuszunk szü-
letése napján.

A mûvelõdési ház és könyvtár Kara Tünde és
Kautzky Armand szereplésével Tolnay Klári éle-
tét bemutató színházi elõadást adott ajándékul
Lajosmizse polgárainak. A jelenlévõk felemelõ
színházi élménnyel távozhattak.

A Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör a városi
könyvtárral együttmûködve délelõtt 10 órakor a
mûvelõdési ház dísztermében ünnepi megemlé-
kezést, könyvajánló összejövetelt és könyvkiállí-
tást szervezett Szabóné Mizsei Julika vezényle-
tével elsõsorban nyugdíjasoknak. A nyugdíjas
korosztálynak gyermekkora és ifjúsága legmeg-
határozóbb élményei könyvek köré szervezõd-

Boldog születésnapot

az egy éves

Pedagógus Nyugdíjas Olvasókörnek! 

Sok tartalmas programot,

élménydús további éveket kívánunk nekik

és fényükben magunknak is!

ciót, különösen a betegek és az idõsek ellátását. A
park a betegek, és idõsek pihenõ parkjává válhat-
na. Kialakítása kedvezõ, hiszen az ott létrehozan-
dó értékek zárt, védett területen helyezkednek el.
Fenntartása biztosítva lenne a közintézmény ál-
tal. Ha a lajosmizseiek egyetértenek e céllal, a pi-
henõpark elsõsorban önkéntes munkával és civil
vonalon forrásszerzés révén valósulhatna meg,
amelyhez ez úton kérem az Önök támogatását! 
Legyen 2010 az Idõsek éve Lajosmizsén!

Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezetõ

tek, ezért a kultúrát ünnepelve is ez került a kö-
zéppontba a zene és a kép mellett.

Halasiné Magdi néni, Sólyom János,
Konyorné Zsóka néni és Bokorné Irénke elõ-
adásában hallhattunk Schäffer Erzsébet, Gárdo-
nyi Géza, Fekete István és Wass Albert könyvei-
bõl vett ajánlásokat. A közöttünk élõ, közülünk
való elõadók szájából, érzelemgazdag könyv-
ajánlások hangzottak el emelkedetté téve az ün-
nepet. A könyvtár könyvkiállítása és a „könyv-
turka” is sok embert vonzott. A vendéglátásról a
mûvelõdési ház és az EGYSZI gondoskodott. 

Végtelenül fontos, hogy a tartalmas, értelmes
idõtöltést adó önszervezõdések minél inkább
meggyökeresedjenek Lajosmizsén is, mert a kö-
zösségben való létezésre minden korosztálynak
szüksége van. A nyugdíjasok nagyon aktívak ez
ügyben, s mint látható, intézményi, alapítványi
támogatás is megszerezhetõ nemes és hasznos
célok elérése érdekében.

(szerk.)

A magyar kultúráért Lajosmizsén

Febr. 6. szombat 9 és 14 óra
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas
vezetésével
A szakköri díj 1000,- forint / fõ /
alkalom.

Febr. 9. kedd 18 óra
A szkítáktól Mátyás királyig
Történelmi elõadássorozat
Elõadó: Szántai Lajos Magyarság
és történelemkutató
Belépés díjtalan

Febr. 13. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Skultéti Árpád képzõmûvész
vezetésével 
A szakköri díj 1500,- forint / fõ /
alkalom.

Febr. 16. – márc. 5.
Kiállítás óvodások téli
munkáiból

Febr. 20. szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás

gyerekeknek
Madár család filcbõl készítése
Vezeti: Dudás Klára, Király
Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Febr. 20. szombat 14 óra
Patchwork klub
Részvétel ingyenes

Febr. 20. szombat 10-16 óráig
Esküvõi kiállítás

Febr. 20. szombat 16 óra
A Família Szalon esküvõi ruha
bemutató mûsora
Belépõ: 400 Ft

Febr. 23. kedd 18 óra
A szkítáktól Mátyás királyig
Történelmi elõadássorozat
Elõadó: Szántai Lajos Magyarság
és történelemkutató
Belépés díjtalan

Febr. 24. szerda 10.30 óra
Óvodás bérlet:

Kacor király – zenés bábjáték
Meseerdõ Bábszínház
Febr. 24. szerda 19 óra
Vidám színházi esték bérlet 3.
elõadása:
Robert Harling: Acélmagnóliák
Romantikus vígjáték 2 részben a
Száguldó Orfeum elõadásában.
Szereplõk: Ivancsics Ilona,
Balázs Andrea, Tóth Judit,
Farkasházi Réka / Száraz Janka,
Hûvösvölgyi Ildikó, Sára
Bernadette
Belépõ: 2.500 Ft

Febr. 25. csütörtök 10.30 óra
Kisiskolás bérlet:
A kis Hagymafiú története –
zenés bábjáték
Maszk Bábszínpad

Febr. 27. szombat 9 és 14 óra
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas
vezetésével
A szakköri díj 1000,- forint / fõ /
alkalom.

Februári rendezvényeink:
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LAJOSMIZSE SPORTJÁBÓL

12. alkalommal került megrendezésre
Gyomaendrõdön a Szaloncukor kupa nemzet-
közi ifjúsági teremlabdarúgó torna román, né-
met, lengyel, szlovák és magyar csapatok rész-
vételével. A Lajosmizsei VLC két gyõzelemmel,
egy döntetlennel és egy vereséggel az 5. he-
lyen végzett. A verseny gólkirálya a lajosmizsei
Juhász Miklós lett, aki a Bp.Honvéd U18-as csa-
patának játékosa, de erre a tornára visszatért ré-
gi társai közé. Csapattagok: Hegedûs Sándor,
Basky Balázs, Juhász Miklós, Sulyok Barnabás,
Sándor Csaba, Kiss Ádám, Hajdú Roland, Fe-
hér Mihály. Edzõ: Faragó Gyula.

Az év zárásaként a lajosmizsei sportcsarnok-
ban léptek pályára serdülõ labdarúgóink a ha-
gyományos Karácsonyi kupán. A gyõzelmet az
1994-esek csapata szerezte meg. A gólkirály
Ilonka Richárd, a legjobb játékos Treiber Sza-
bolcs lett. A serdülõ csapat tagjai: Szatmári Zol-
tán, Kiss Ádám, Valkai Norbert, Ilonka Richárd,
Duduj Zsolt, Treiber Szabolcs, Görbe Zsolt, Kis
Richárd, Halmavánszki Tamás, Válent Roland,
Sipos Márk, Nagy Roland, Nagy Csaba, Fehér
Mihály, Nyitrai Milán, Révbéri Zsolt, Fejes Dáni-
el, Király Ádám, Palotai Tamás. Edzõ: Faragó
Gyula.
A Lajosmizsei VLC gyermekcsapatai január 4-
én megkezdték a felkészülést a tavaszi idényre.
Csapataink a sportcsarnokban edzenek, vala-
mint teremtornákon vesznek részt a téli idõszak-
ban. Februárban kerülnek megrendezésre a
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
(MGYLSZ) téli tornái. Dabason, Jakabszálláson,
Tápiószentmártonban meghívásos versenye-
ken szerepelnek fiataljaink. A bajnokságban
100%-os teljesítménnyel élen álló serdülõ csa-
pat a megyei terembajnokságban vesz részt. A
selejtezõre Kiskunfélegyházán, a döntõre Já-
noshalmán kerül sor.

A klub felnõtt csapata január 21-e óta végzi az
edzéseket Faragó Gyula és id. Sajó László ve-
zetésével. A csapatban több változás várható,
5-6 új játékos érkezése van folyamatban, néhá-
nyan eligazolnak vagy abbahagyják a verseny-
szerû labdarúgást . A bajnokság március elején
kezdõdik, addig edzõmérkõzéseken vesznek
részt a játékosok.
A bajnoki címért küzdõ ifjúsági csapatba két új
játékos kapcsolódik be a munkába, egyébként
változatlan marad az eddigi keret.
Friss híreket a klubbal kapcsolatban a
www.lvlc.mlap.hu oldalon olvashatnak az ér-
deklõdõk.

Faragó Gyula

LAJOSMIZSE BAJNOKSÁG
2009-2010. – teremfoci 11. forduló

„A” liga
1. Trixtrade; 2. NNC Frogs; 3. Gumiring; 4.
Ágyúsok; 5. Black Devils; 6. Bundás Liga;
7. FC Square; 8. Louisville

„B” liga

1. Rega-Metall; 2. Nagyter-Ker; 3. Fékezõk;
4. Öregfiúk; 5. Billa Bong; 6. Sokaboka; 7.
Dózsa-telepi Vagányok; 8. Sokkagól

A forduló eredményei:
Bundás Liga – Louisville 9 – 5
Dózsa TV – Sokkagól 5 – 4
FC Square – Gumiring 0 – 5
Öregfiúk – Fékezõk SC 6 – 6
NNC Frogs – Trixtrade 2 – 2
Billa Bong – Nagyter-Ker 5 – 2
Black Devils – Ágyúsok 4 – 3
Sokaboka – Rega-Metall 2 – 2

Krasnyánszki András és Szarka Zoltán

A LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás 

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

Napraforgó csoportosok
a Vackorvár erdei iskolában

Régi álmom és vágyam volt, hogy télen elvigyem a
gyerekeket a havas erdõbe. Januárban végre min-
den együtt volt. A gyerekek nem voltak betegek,
leesett az elsõ hó, és hideg sem volt. Gyorsan fel-
kerekedtünk és ellátogattunk Hetényegyházára, a
Vackorvár erdei iskolába.

A téli programkínálat között volt a nyomköve-
tés. Szánkóval felszerelkezve jártuk be a nyugodt,
csendes, gyönyörû téli erdõt. Füleltünk, hallgatóz-
tunk és követtük a hóban a nyomokat. Minden
felfedezés nagy élmény volt. Séta közben rátalál-
tunk egy szánkózásra alkalmas dombra. A lehetõ-
ség adott volt, földesre koptattuk azt a néhány
négyzetmétert. A gyermekek számára maradandó
élmény volt a kirándulás, az óvodában a követke-
zõ napokban is többször visszavarázsolták az ott
átélteteket.

A téli témáink a következõképpen alakultak. A
kesztyû, ukrán népmese; Döbrentey Ildikó: Cso-
daszánkó c. meséje; Osvát Erzsébet: Három hó-
ember; Tordon Ákos: Madárszálló; Gazdag E.:
Szarvas, Fazekas L.: Vadetetõ adta az irodalmi
hátteret. A versek hozzásegítenek a gondolatok
szép megfogalmazásához, és hozzájárulnak a rö-
vidtávú memória fejlesztéséhez. Készítettünk ló
vontatta szánkót, a csodaszánkóba állatokat. Min-
denki jó kedvvel dolgozott. Megismerkedtünk a
madáretetéssel is. Az ablakunk alatt álló fán,

melyre Ernõ, a hóemberünk vigyáz, bemutatkoz-
tak vendégeink, az itt telelõ madarak: a cinke, a
zöldike, a tengelic, a rozsdafarkú. Tudatosan vé-
gezzük kötelességünket, az etetést. Az udvaron, a
kezünket nem kímélve a hidegben törjük a diót,
hogy legyen mit enniük kis kedvenceinknek.

Bognár Marianna,
óvodapedagógus

Karácsonyi ruhagyûjtés
A Karácsony az év legszebb, legjobban várt ünne-
pe. Vannak azonban családok, akiknek nagy ne-
hézséget okoz, hogy az ünnep varázsát megte-
remtsék gyermekeiknek. Nekik szerettünk volna
segíteni akkor, amikor az óvoda lelkes és segítõ-
kész dolgozóival, és a nagylelkû, adományozó lel-
kületû családokkal összefogtunk. Óvodás gyerme-
kekre való, jó állapotú ruhanemûket és kértünk és
kaptunk. Nagy segítségünkre volt ezen akciónk-
ban a kecskeméti Piarista Gimnázium, ahonnan
10 zsáknyi ruhát és 1 db elemes szekrénysort kap-
tunk Adonyi Enikõ jóvoltából, amelyet Koller Dá-
niel juttatott el óvodánkba. 26 rászoruló család ré-
szére tudtunk csomagot összeállítani, és azt nagy
szeretettel átadni.
Köszönjük mindenki segítségét.

Heczendorferné Deák Ágnes, 
óvodapedagógus

A gyógytestnevelés
szükségszerûségének kiváltó okai

Napjainkban egyre több a mozgásszervi problé-
mával küzdõ felnõtt és gyermek. Az ülve töltött
foglalkozások növekvõ száma miatt a szervezet
nem kapja meg a szükséges ingereket, ezért nem
fejlõdik a kívánt mértékben a váz- és az izomrend-
szer, továbbá a szív-és keringési-, valamint a légzõ
rendszer. A civilizációs ártalom oda vezet, hogy a
tartás aktív részese, az izomzat gyengén fejlõdik és
a tartásban fõleg a passzív tényezõk, a szalagok és
a csontok játsszák a fõ szerepet. Lassan olyan
mértékûvé válik a mozgásszervi eltérés, hogy kép-
telenek leszünk a két lábon való egyenes járásra.

A gyermekorvosi- és ortopédiai szûrõvizsgálat-
ok elgondolkoztatóan magas arányban mutatnak
ki mozgásszervi elváltozásokat. Már óvodáskor-
ban megjelenik a hanyag tartás, a gyenge izomzat
következtében kialakuló tartási elégtelenség, a
lúdtalp, s ugyancsak növekvõ tendenciát mutat a
belgyógyászati és egyéb betegségek megjelenése
(asztma, szív- és érrendszeri megbetegedések,
anyagcserezavarok, elhízás, stb.).

Egy 1999-es felmérés szerint minden második
gyermek hanyag tartású és 3%-nak gerincferdülé-
se is van, 20-30 %-a túlsúlyos. Egy másik felmérés
a következõ eredményekre jutott: az iskolaköteles
gyermekek közel 50-60%-a tartásgyenge és 10-
15%-ban valamilyen testi hiba szenvedõ alanya,
valamint majdnem minden harmadik diák túlsúly-
lyal rendelkezik. A kezdeti hanyag tartás idõvel
súlyos, sokszor visszafordíthatatlan gerinc-defor-
mitássá válhat. Többségük visszafordítható lenne
rendszeres mozgással, egy kis odafigyeléssel.
Azonban mozgás helyett gyermekeink számító-
gép, televízió elõtt ülnek édességet vagy más rág-
csálnivalót majszolva. Ezek az elváltozások tör-
vényszerûen hatást gyakorolnak a gyermek fizi-
kai- és szellemi fejlõdésére, teljesítõképességére,
személyiségfejlõdésére, sõt egész további életére.
Nem mindegy tehát, hogy komolyan vesszük-e,
vagy elhanyagoljuk a gyermekeinknél jelentkezõ
ilyen jellegû problémákat! A fentiek egyértelmû-
en a megelõzés fontosságára irányítják a figyel-
met. Ebben fontos szerepe van a családnak és az
intézményrendszernek, valamint ezek együttmun-
kálkodásának.

Fentiek figyelembevételével 2009. szeptembe-
rében indítottuk el óvodánkban a gyógytestn-
evelési foglalkozásokat. A Sz. Lajos utcai óvodá-
ban 10 gyermeknek Virág Gabriella hétfõn dél-
utánonként tartja a fejlesztõ foglalkozást. Az ide-
járó gyermekek többsége hanyagtartású illetve 3
kisgyermeknél scoliosist azaz oldalirányú gerinc-
elhajlást diagnosztizáltak. A foglalkozás elsõ felé-
ben a helyes testtartásért felelõs izmokat dolgoz-
tatjuk meg, a megfelelõ bemelegítés, mobilizálás
után. A scolioisos gyerekeknél gondos odafigye-
lést követel a konvex oldal erõsítése. A lúdtalpa-
sok, ill. bokasüllyedéses gyerekek száma 7 fõ,
ezért a foglalkozás második felében lábboltozat
erõsítõ gyakorlatokat végzünk, természetesen me-
zítláb. A 45 percet áthatja a tudatosság – mindig
felhívom a figyelmet, melyik megmozgatott izom-
ra kell koncentrálni-, a játékosság a korcsoportot
tekintve sok-sok játékot építek be a foglalkozá-
sokba, illetve a jókedv, oldott hangulat. Úgy gon-
dolom, a gyerekek örömmel jönnek, és szívesen
vesznek részt a gyógytestnevelési órákon. 

A Rákóczi úti óvodában 10 gyermeket fejleszt
keddenként 13 órától Oláhné Szívós Katalin. A 10
gyermekbõl 6 tartáshibás és lúdtalpas is. Van kö-
zöttük, aki X térddel és lúdtalppal is korrekcióra
szorul. Két gyermek gerincferdülését kell javítani,
valamint az egyiküknek tyúkmelle is van. Így a
gyerekek két csoportban végzik a gyakorlatokat,
amelyeket sok játékos feladat egészít ki.

Oláhné Szívós Katalin Virág Gabriella
óvodapedagógus, gyógytestnevelõk
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A Fekete István Általános Iskola alsó tago-
zatának Jótékonysági gálája

A Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatásával 2009.
december 9-én és 10-én szervezett Jótékonysági gála
rendezvényének elsõdleges célja az volt, hogy folytassa
azt a hagyományt, melyet 2004-ben indított el, és immár
4. alkalommal rendezett meg. 
Alapítványunk mottója:

„Adni és kapni is öröm…
A jó tett azonnal nemesi rangra emel”

(Emerson)
A Gyermekekért Plusz Alapítvány azon dolgozik a Támo-
gatók és Adományozók segítségével már több mint 14
éve, hogy Lajosmizse város iskolájának, a Fekete István
Általános Iskola tanulóinak minél szélesebb körben biz-
tosítson lehetõséget képességeiknek megfelelõ kibonta-
koztatásához.
Bevételi forrásaink között kiemelt helyen említem a Jóté-
konysági gála bevételét.
Jótékonysági gálák eddigi mérlegei
2004. bevétel:     222 048 Ft
2006. bevétel:     484 350 Ft
2008. bevétel:     562 385 Ft
2009. bevétel:    611 440 Ft
A mostani gála szervezésében több területen is új eleme-
ket indítottunk el. 
A 2009. évi Jótékonysági gálát az alsó tagozatos peda-
gógusok szervezték tanulóikkal és azok szüleivel. (2010-
ben a felsõ tagozatosok szervezik a gálát)
Az idei év bevételének felhasználásáról a Gyermekekért
Plusz Alapítvány kuratóriuma és a Szülõi Szervezet kö-
zösen határozott.
A 2009. évi bevétel elosztását a Jótékonysági gála bi-
zottság felügyeli, melynek tagjai:
Osbáth Barna – Fekete István Általános Iskola - igazgató
Kálmán Éva – igazgató-helyettes
Nagy Erzsébet – Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke
Kovácsné Szegedi Mária – szervezõ, alsó tagozatos
munkaközösség-vezetõ
Sárközi Zsuzsa - szervezõ, alsó tagozatos munkaközös-
ség-vezetõ 
Sápi Zsomborné – Szülõi Szervezet elnöke
Boda Imréné - Szülõi Szervezet vezetõségi tag - Kollégi-
um
Dr. Varga Jánosné - Szülõi Szervezet vezetõségi tag -
Gépállomás
Dr. Faragóné Markó Krisztina - Szülõi Szervezet vezetõ-
ségi tag - Sury
Szenekné Molnár Dóra - Szülõi Szervezet vezetõségi tag
- Kollégium
A bevétel elosztásának szempontjai:
A belépõjegyek, tombola, valamint a karácsonyi tárgyak
árusításából befolyt összeg 1/4 részét az alsó tagozatos,
rászoruló gyerekek támogatására használjuk fel 2011-ig,
a következõ alsó tagozatos Jótékonysági gáláig. A többi
pénzösszeget az alsó tagozatos telephelyek kapják -
Gépállomás, Sury, kollégiumi és az udvari osztályok –
létszámarányos elosztásban. Cél, hogy nagyobb értékû
beruházásra hasznosítsák a kapott támogatást.
Itt szeretnék köszönetet mondani a gála szervezõinek,
pedagógusoknak, Szülõi Szervezetnek, a Zeneiskola ok-
tatóinak, a mûvelõdési ház dolgozóinak, akik együttes
erõvel járultak hozzá a Jótékonysági gála sikeréhez.

Nagy Erzsébet
Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke

A magyar nyelv játékos ünnepe
az iskolában

2009-ben más jeles jubileumok mellett a Kazinczy Fe-
renc születésének 250. évfordulója okán a Magyar Nyelv
Évét is ünnepelhettük.
Az iskola magyar-munkaközösségének programjai eddig

is alkalmat adtak a tanulóknak, hogy nyelvünk gazdagsá-
gával, játékosságával, költészetünk szépségével a tan-
órai kereteken kívül, vetélkedõinken is ismerkedhesse-
nek. A különleges év alkalmából azonban úgy gondoltuk,
rendhagyó anyanyelvi játékkal gazdagítjuk hagyomá-
nyos programjainkat.
„Anyanyelvi kaszinónk” nagy örömünkre rendkívül sike-
res lett, a felsõ tagozatos diákok közül december 14-én
és 15-én közel százhúszan vettek részt a szellemi „tor-
nán”.
A pontgyûjtõ játékot mindkét napon izgalmas árverés
zárta, amelyen a megszerzett zsetonokkal a kollégák ál-
tal felajánlott kincsekre lehetett licitálni. A vidám ese-
mény játékmesterei Drabantné Gyugyik Györgyike, Lász-
ló Ildikó, Parázsóné Adamecz Andrea, Pósfay Péterné,
Sápi Izabella, Szeleczki Ildikó és jómagam voltunk. Két
tartalmas délutánt töltöttünk együtt és a gyerekekkel.

Kovács Edit

Továbbtanulás
2010. február 2. A szülõk leadják az általuk kitöltött je-
lentkezési lapokat.
2010. február 10-15. A szülõk és a tanulók aláírják a je-
lentkezési lapokat az osztályfõnökkel elõre egyeztetett
idõpontban.
2010. március 18. és 19. A tanulói adatlapok módosítá-
sának lehetõsége az iskolában a szülõ és a tanuló aláírá-
sával.

Az iskola vezetõsége

Érdemes hiányszakmát választani!
A 2010/11. tanévben a dél-alföldi régióban azok a tanu-
lók, akik közoktatási intézményben, nappali rendszerû is-
kolai oktatásban, szakképzési évfolyamon, szakiskolai
képzésben tanulói jogviszonyban állnak, és olyan szak-
képesítésben szeretnének részesülni, melyek hiányszak-
mának minõsülnek, tanulmányi ösztöndíjat kapnak, me-
lyek mértéke függ az általuk elért tanulmányi átlagtól.
Ebben a régióban az alábbi szakmák minõsültek hiány-
szakmának:
Hegesztõ, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, kõmûves,
ács, állványozó, ápolási asszisztens, villanyszerelõ, hús-
ipari termékgyártó, épületgépészeti csõhálózat- és be-
rendezés szerelõ, szabó. 
Az ösztöndíjak mértéke elérheti a havi 30 ezer Ft/fõ ösz-
szeget havonként. Bõvebb információ:
328/2009.(XII.29.) Korm.rendeletben a szakiskolai ta-
nulmányi ösztöndíjról címszó alatt.

„Vers mindenkinek”
Iskolánk Speciális Tagozatán idén formabontó módon
került megrendezésre a több évre visszanyúló szavaló-
verseny. Formabontó, ugyanis idén igazából nem ver-
senyként, mint inkább a költészet délelõttjeként valósult
meg ez az esemény a városi könyvtár vendégeiként ün-
nepeltünk.
Az elõzõ 3 évben hagyományos keretek között zajlottak
a szavalóversenyek: a vállalkozó szellemû tanulóink
megtanultak egy-egy verset, majd a meghirdetett idõ-
pontban elszavalták a megjelentek elõtt. Idén Tagozatunk
minden tanulója készült verssel. Izgatottan várták ezt a
nevezetes napot, amikor egymás elé kiálltak, és elõadták
azt a szellemi kincset, amelynek birtokába kerültek a
verstanulás által. Így hallhattunk például Mikulásról szó-
ló verseket, a hatodikosok elõadásában ízelítõt kaphat-
tunk a János vitézbõl, a hetedikesek közremûködésével
a Toldi világába nyerhettünk betekintést. A nagyobbak
rutinosabban szavaltak, a kisebbek közül akadt, aki a
versét rajzzal kísérte. 
A kellemes délelõtt a könyvtárosok meglepetésével zárult,
a kézmûves foglalkozással. Mindenki készíthetett könyv-
jelzõket, melyek díszítéseként szép formákat lyukaszthat-
tak, színes kövecskéket, matricákat ragaszthattak.

Fehérné Nagy Emese

Egy értékes irodalmi siker
2009. november 14-én Ladánybenén a Lajosmizsei
Õszikék Nyugdíjas Klub kiválóan szerepelt : MEGNYER-
TE A MEGYEI IRODALMI VETÉLKEDÕT !

Ennek az eseménynek tulajdonképpen elõzménye is
volt: egy 150 kérdésbõl álló, a magyar irodalom három
témakörébõl összeállított tesztlapot kellett (volna) hibát-
lanul kitölteni. Ezen az írásbeli versenyen néhány kérdést
hibásan válaszoltak meg csapatunk tagjai, csak a negye-
dik helyen végeztek. Így azután csak mélyen eltitkolt
gyõzelmi reményekkel indultak neki a ladánybenei meg-
mérettetésnek.

Amint az érdeklõdõk és versenyzõk beérkeztek a
ladánybenei mûvelõdési házba, rögtön látszott, hogy a
vendéglátók figyelmesek és szeretettel várják a verseny-
zõket, szurkolókat. Az asztalok elõkészítve, megterítve,
sorszámozva. Üdítõk, ásványvíz és töpörtyûs pogácsa
felkészítve az asztalokra, mind a versenyzõk, mind pedig
a szurkolók részére. A vendégek kínálását többen is vé-
gezték a helyiek közül, mégpedig pálinkával és töpörtyûs
pogácsával. Így az alaphangulat máris biztosítva lett.

A vezetõk részérõl megtartott ünnepélyes megnyitók
után már türelmetlenül vártuk magát a vetélkedõt. Ennek
kezdete elõtt Garay Dénesnek volt egy ötlete, hogy talán
érdemes volna az egész vetélkedõt meg sem tartani, hi-
szen látható (felmutatta az 1-es sorszámot), hogy mi va-
gyunk az elsõk! Elnézõ mosollyal, de elutasításban ré-
szesült az ötlet. (A verseny kihirdetése után Dénes ismét
szót kért „az utolsó szó jogán” és visszautalt a versen-
gés megkezdése elõtti javaslatára, miszerint minek itt ve-
télkedni, hiszen nálunk az 1-es sorszám!)

Már az elsõ kérdésnél Garay Dénes és a mûsorveze-
tõ ellentétes véleménnyel voltak egy bizonyos Magyar
vagy Magyari névvel kapcsolatban. Szerencsére hama-
rosan kiderült, hogy mindkét név helyes. Ugyanis külön-
bözõ kiadásokban kétféleképpen írták ugyanazt a nevet.
(Rossz ómen!)

Nekem kifejezetten tetszett az ún. zanzásított formá-
ban írandó regénytartalom. Gyakorlatilag egy bõvített
mondatban kellett az egész regény tartalmát elmondani
nevek nélkül. Egymástól teljesen eltérõ formában, né-
hány szóban mondták el a csapatok a regény tartalmát.
Hát bizony ez a vetélkedési kérdés volt a leginkább szub-
jektív módon megítélhetõ.  Sok jó vélemény formálódott
meg a csapatokban, de a mi csapatunk is kinyitotta gon-
dolatai tárházának csapját. Olyannyira bõvelkedtek a he-
lyes irányt megadó szóösszetételekben, mondatokban,
hogy még csak esélyt sem adtak más csapatoknak a
gyõzelemre!

A „Rab ember fiai” címû regényt olyan részletes-
séggel kellett ismerni a versenyzõknek, hogy eséllyel
pályázzanak valamelyik dobogós helyre, hogy a ver-
senyzõknek a memóriájuk szinte minden zugát igény-
be kellett venni a feladatok megoldásához. Elcsodál-
koztam a kilenc csapat alapos felkészültségén. Min-
den csapat nagyon komolyan vette a verseny kihívá-
sát. Méltó ellenfelek voltak! A kérdéskörök összeválo-
gatása jól sikerült.

Amint a verseny befejezõdött, egy nem mindennapi
külön vetélkedõt kellett két csapatnak vívni, mert azonos
pontszámot értek el. Ez a drámai küzdelem a bronzérem-
ért folyt.  Amikor már vagy tíz kérdésre is mindegyikük
jól válaszolt, már azt hittem, hogy büntetõrúgásokkal kell
majd eldönteni a továbbjutó, bronzérmet jelentõ helye-
zést. Ezután került sor az emléklapok kiosztására és az
elsõ három helyezett csapat kihirdetésére, ajándékainak
a kiosztására. Tehát a Lajosmizsét képviselõ lelkes csa-
pat: dr. Garay Dénes, Bártfai Péterné Irénke, Újfalusi
Istvánné Margó.

Igen! Ez a csapat nyerte meg a megyei irodalmi vetél-
kedõt egy nemes versengés keretein belül. Nagyon kö-
szönjük nekik, és gratulálunk a szép sikerhez!  Nem volt
tehát hiábavaló az alapos felkészülés.

A második helyezést Ladánybene csapata érte el. A
harmadik helyezettek a Kiskunfélegyházi Petõfi Bajtársi
Egyesület hírét öregbítik. Az elfogulatlan zsûri sokat és jól
dolgozott. Élvezhettük mindannyian a vetélkedés minden
vibrálóan izgalmas fordulatát. A versenyt utólag is na-
gyon jónak ítélte minden versenyzõ, szervezõ, sõt még a
lelkes drukkoló tábor is! Folytatni kell a késõbbiekben is
az ilyen nemes célú irodalmi vetélkedõket. Ilyen rendez-
vények jelentõsen hozzájárulnak a szépirodalmi értékek
népszerûsítéséhez, kedvet hoznak sok ember számára
az olvasásra.

Sokszor hallottam már, hogy egy–egy valamilyen ve-

télkedõn nem a gyõzelem, hanem a részvétel a fontos.
Igen, ebben van valami, de a gyõzelem számunkra azért
mégis csak értékesebb, mint egy sima részvétel.

Dénes barátunk vezénylésével, Bártfai Péterné Irénke
és Újfalusi Istvánné Margó udvarhölgyeivel megerõsített
irodalmi trió a szóbelin rajt-cél gyõzelemmel röpítette át

a rárószárnyakon rohanó lírai fogatot a célvonalon ezen
az irodalmi vetélkedõn.

Köszönjük a vendéglátó Ladánybene önzetlen, nagy-
vonalú vendéglátását, szervezését, szeretetét, biztatását!
Talán mondanom sem kellene: Várjuk a folytatást!

Sólyom János
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Büszkén és az örömtõl mámorosan szá-
molhatunk be: az ötödik Kultúrapártoló
bálunk fergeteges hangulatban, köny-
nyed, de tartalmas szórakozást adva zá-
rult vendégek és vendéglátók számára
egyaránt. Ami azonban a szervezõk, s
fõleg településünk lakói számára még
fontosabb, minden titkos reményt felül-
múlóan bõséges bevételt hozott: a 2010-
es gyermekmajális megvalósítására
1.095.000, Ft-ot használhat fel a
Lajosmizsei Kutúrapártoló Alapítvány.

Cégvezetõk, polgármesterünk, jegy-
zõnk és jó néhány nagyon fontos és ked-
ves kultúrapártoló vendég társaságában
kezdõdött az este, amely évek óta meg-
álmodott, és talán mondhatjuk szerény-

telenül, jól bevált koreográfiájával törzs-
közönséget sikerült megnyerni kulturá-
lis céljaink megvalósítása érdekében.

Az est fõvédnöke, Földházi Csaba, po-
hárköszöntõjébõl az derült ki, hogy jó
célra, annak, aki azt pontosan és tartal-
masan felhasználja, szívesen adnak, akik
tehetik. A jóféle ételek és italok elõállítá-
sában idén a Faház Kisvendéglõ nyerte
meg a lehetõséget. Rékasi Károly és
Ladinek Judit, a bál meghívott mûvészei,
akik egyben az árverést is lebonyolították
nem kis ügyességet bizonyítva, elragadta-
tásuknak adtak hangot annak a segítõ-
készségnek a láttán, amelyet az össze-
gyûlt társaság mutatott. A nyitótánc, me-
lyet Mezei Anett és Dóka Zsolt elõadásá-

ban élvezhetett a nagyérdemû, egy hajna-
lig tartó vidám és igazi közösségi élményt
adó kikapcsolódást vezetett be, mely ze-
nei alapját, Varga Péter szolgáltatta. 

A társasági életnekkülönösen kieme-
lendõ megvalósulása minden évben ez
az alkalom. A képek láttán remélhetõ-
leg még több embernek lesz kedve jövõ-
re eljönni hozzánk, mert ez nem egy zárt
klub, nem elõírás az adakozás, a Könyv-
pártoló jegyek segítségével egészen kicsi
tételben is mód van a hozzájárulásra,
sõt, aki csak jól akarja érezni magát, az
is vegye fel a 2011-es báli naptárába: ja-
nuár utolsó szombatja, Kultúrapártoló
bál, ott a helyünk!

Varga Mária

Tradíció immár a kultúrapártolás

Fotó: Dudás Klára
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