
HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 2. szám, 2010. március–április

Megnyílt a VI. Nép-
mûvészeti kiállítás
Lajosmizse Város
Mûvelõdési Háza és
Könyvtára valamint
Díszítõmûvész Köre
rendezésében. A helyi és környékbeli általános iskolák, óvodák és
szakkörök hímes tojásai mellett megtekinthetik Schneider
Péterné népi iparmûvész által festett hartai bútorokat, és tanítvá-
nya ifj. Schettrer János munkáit. A kiállítás 2010. április 16-ig te-
kinthetõ meg.

A kiállítás anyagából vett ízelítõvel kívánunk minden kedves

lajosmizseinek ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
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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

tetés. Elérhetõségük: Kecskemét, Kis-
fái 211. Tel.: 06-20/52-47-671 

Felhívjuk T. Állattartók figyelmét,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény elõírja, hogy az állati eredetû
melléktermék – így különösen az el-
hullott állat tetemének – tulajdonosa
saját költségén köteles annak elszállí-
tásáról, ártalmatlanná tételérõl gon-
doskodni. 

Az állati hulladékok kezelésének és
a hasznosításukkal készült termékek
forgalomba hozatalának állat-egész-
ségügyi szabályairól szóló 71/2003.
(VI. 27.) FVM rendelet kimondja,
hogy az elhullott, 50 kg-nál nem na-
gyobb össztömegû, kedvtelésbõl tar-
tott állatokat, valamint a háromhetes-
nél fiatalabb szopósbárány, kecskegi-
da és borjú hulláját az állati hulladék
birtokosa saját telkén a szomszéd te-
lek határvonalától 1,5 m-re elföldel-
heti. Ennek feltétele, hogy a felszín
alatti víz mindenkori maximális nyu-
galmi vízszintje és az elföldelés mély-
ségi szintje között legalább 1,0 méter
távolság legyen. Az elhullott baromfit,
továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac
hulláját, az állattartó saját telkén –
évente legfeljebb 50 kg össztömegig –
elföldelheti, ha fennállnak a fenti fel-
tételek. A felsoroltnál nagyobb meny-
nyiségû, illetve a nagyobb egyedi test-
tömegû állatok hulláját engedélyezett
állati hulladékgyûjtõ, gyûjtõ-átrakó
telepre vagy kezelõ üzembe kell el-
szállítani.

Vásár idõpontjának 
változása

Felhívjuk T. Lakosok figyelmét, hogy
a 2010. április 4-ére tervezett állat-ki-
rakodó és kisállatvásár a Húsvéti Ün-
nepek miatt egy héttel korábban,
2010. március 28-án kerül megrende-
zésre.

Tisztelt Lakosok!

Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a város közte-
rületeinek tisztántartásáról szóló
14/2005 (IV. 21.) rendelete szerint az
ingatlan tulajdonosa (ideértve a tömb-
telken lakókat, valamint a külterületi
ingatlanok tulajdonosait), intézmé-
nyek kezelõje, tartós használója, ha-
szonélvezõje köteles végezni az ingat-
lan elõtti nyílt árok és ennek mûtár-
gyai tisztántartását, gondozását. Fen-
tiekre hivatkozva kérünk minden in-
gatlantulajdonost és használót, hogy
haladéktalanul végezzék el az árkok
tisztítását a csapadékvíz felgyülemlé-
sének elkerülése érdekében.

Hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjváltozások

Szilárd hulladékkezelési közszolgálta-
tási díj legmagasabb mértéke 2010. jú-
nius 1-tõl 2011. május 31-ig (a díjak az
áfát nem tartalmazzák)

Edény Egységnyi Éves közsz.
ûrtartalma díjtétel (Ft) díj (Ft)

(liter) heti egy
ürítéssel

35 110 5720
60 210 10 920
80 265 13 780

110 319 16 588
120 319 16 588

Közszolgáltató: Saubermacher Ma-
gyarország Kft. Ügyfélfogadás: Csü-
törtök 8–14 óra között a Lajosmizse,
Szent L. u. 29. sz. alatt (bejárat a Kos-
suth L. u. felõl).

Folyékony hulladékkezelési közszol-
gáltatási díj legmagasabb mértéke
2010. április 1-tõl 2011. március 31-ig
(a díjak az áfát nem tartalmazzák).

– hulladékgyûjtési, szállítási díj: 826
Ft/m3

– hulladék elhelyezési díj: 470 Ft/m3

Összesen: 1296 Ft/ m3

A csatorna rákötési lehetõséggel nem
rendelkezõ lakossági ingatlanoknál a
hulladékelhelyezés díjába beépül a
100 Ft/ m3 támogatás összege. 

Közszolgáltató: Faragó és Fia Kft. 
Elérhetõsége: 06-29/576-230

Állati eredetû 
melléktermékekkel kapcsolatos

információk

Felhívjuk T. Lakosság figyelmét, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata a
lajosmizsei állati hulladékgyûjtõ tele-
pet 2010. április 1-tõl nem mûködteti,
így oda az állati hulladék elhelyezése a
fenti idõponttól tilos.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a
Remondis Hulladékgazdálkodási Kft.
átveszi az állati eredetû hulladékot 100
Ft/kg + áfa ártalmatlanítási költségért
a Dabas, öregországúti telephelyén
(dabasi hulladéklerakó), ezenkívül
eseti megrendelés alapján elszállítja
Lajosmizsérõl 300 Ft/km + áfa szállí-
tási, illetve 100 Ft/kg + áfa ártalmatla-
nítási költségért. Elérhetõségük: 06-
29/560-290/107 

A Mentsvár az Állatokért Alapít-
vány is átveszi az állati hulladékokat a
következõ árakon: kutya, macska 1000
Ft/db (áfával) vágóállatok 170 Ft/kg
(áfával). Ezenkívül megrendelés alap-
ján elszállítja Lajosmizsérõl az állati
hulladékokat 6000 Ft (áfával) kiszállá-
si költségért, melyhez hozzáadódik az
ártalmatlanítási díj is. A nagyobb vá-
góállatok elszállítását és befogadását a
Mentsvár nem tudja vállalni, ezért
szükséges az elõzetes telefonos egyez-
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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.

március 19-ig ajánlószelvényen
lehet.

A jelöléshez legalább 750
választópolgár érvényes ajánlása

szükséges.
SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen,
lakóhelyén szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétõl
távol lévõ választópolgár belföldön

igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és fõkonzulátu-

sain 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 választók-

erületi jelöltre és egy területi listára
lehet.

Részletes tájékoztatásért a pol-
gármesteri 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 választópolgárok 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 ( továbbiakban Ve.) 102. § (1) bekezdésében megállapított
hatáskörében eljárva Lajosmizse városban és Felsõlajos községben a választók-
erületeket 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 választópolgároknak, hogy az újonnan megjelölt
szavazókörben tudnak az Országgyûlési Képviselõk 2010. évi választása alka-
lmával szavazni. 

A Helyi Választási Iroda Vezetõje Lajosmizse 5. 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 formában jóváhagyta.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szavazókörök körzetleíró listája megtalál-
ható a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján.

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzõ, Helyi Választási Iroda Vezetõ-helyettes

Basky András polgármester Kutasiné Nagy Katalin, jegyzõ sk.  
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A mentõsök kérik az alábbiakat

Mentõsök tapasztalták, hogy közleke-
dési baleseteknél a legtöbb sérültnek
van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél,
akikkel nem lehet kommunikálni, a se-
gítségükre sietõk nem tudják, hogy a
telefon hosszú címlistájából kit értesít-
senek.

Mentõápolók és mentõorvosok azt
javasolták, hogy a szükség esetén érte-
sítendõ személy adatait mindenki
ugyanazon megjelölés alatt adja meg.

A nemzetközileg elismert megjelö-
lés: ICE (= In Case of Emergency =
„vész esetén”). Ezalatt a név alatt an-
nak a személynek a telefonszámát kell
megadni, akit vészhelyzetben/szükség
esetén a rendõrségnek, mentõknek,
tûzoltóknak fel kell hívni.

Ha több ilyen személyt szeretne
megadni, a következõképpen lehetsé-
ges: ICE1, ICE2, ICE3 stb.

Könnyû megcsinálni, nem kerül
semmibe, és vész, baleset esetén nagy
segítség lehet! Javasoljuk ezen infor-
máció megosztását a családtagokkal,
ismerõsökkel is!

Tájékoztató az alkalmi 
munkavállalással kapcsolatos

jogszabályváltozásokról, 
és az egyszerûsített foglalkozta-

tás alapvetõ szabályairól

2010. április 1-jétõl változnak az alkal-
mi munkavállalás szabályai. Az alkalmi
munkavállalói könyvek 2010. március
31-ig használhatók, az eddigi szabályok
szerint. Az alkalmi munkavállalói
könyvek új alkalmi foglalkoztatás léte-
sítésére és a közterhek lerovására
2010. április elsejét követõen nem al-
kalmazhatók. 

Az alkalmi munkavállalói könyveket
2010. július 31-ig kell leadni a munka-
ügyi központok területileg illetékes ki-
rendeltségein. 

2010. április 1-jétõl egyszerûsített
munkaszerzõdést kell kötni, illetve
elektronikusan kell bejelenteni a fog-
lalkoztatást a munkáltatónak az APEH
felé, a munkavégzés megkezdését meg-
elõzõen. 

Egyszerûsített foglalkoztatás céljára
létesített munkaviszonyra a Munka
törvénykönyve, valamint a kötelezõ
legkisebb munkabérrõl és a garantált
bérminimumról szóló jogszabály ren-
delkezéseit alkalmazni kell. 

Ha a foglalkoztatás egybefüggõ idõ-
tartama az 5 munkanapot nem éri el,
az írásban megkötött munkaszerzõdés
helyett elegendõ a szóbeli megállapo-
dás és az elektronikus bejelentés, illet-
ve a törvény mellékletében szereplõ je-
lenléti ív vezetése. A magánszemély
munkáltató háztartásában végzett
munka esetén jelenléti ívet sem kell ki-
tölteni.

A fenti szabályok szerinti egyszerû-
sített foglalkoztatást az alábbi esetek-
ben lehet alkalmazni:

a) alkalmi jellegû munka esetén,
legfeljebb 5 egymást követõ naptári na-
pig, egy naptári hónapon belül össze-
sen legfeljebb 15 naptári napig, és egy
naptári éven belül legfeljebb 90 naptá-
ri napig tart azonos felek között. 

b) idényjellegû munka esetén, kizá-
rólag a mezõgazdasági (növénytermesz-
tés, erdõgazdálkodás, állattenyésztés,
halászat) és idegenforgalmi ágazatban.
A növénytermesztési és idegenforgal-
mi idénymunka esetén a munkaszerzõ-
dés az idény hosszára köthetõ. A me-
zõgazdasági idénymunka – kivéve a nö-
vénytermesztési idénymunkát – nem
haladhatja meg a 31 napot.

c) természetes személy háztartásá-
ban végzett munka esetén, függetlenül
attól, hogy a munkaszerzõdést határo-
zott vagy határozatlan idõre kötik (ta-
karító, házvezetõnõ, babysitter).

d) kiemelkedõen közhasznú szerve-
zetek által létesített munkaviszony (ha-
tározott vagy határozatlan idejû) eseté-
ben.

A törvényben meghatározott kivéte-
lekkel az általános adó- és társadalom-
biztosítási szabályok szerinti adók és
járulékok kapcsolódnak az egyszerûsí-
tett munkaszerzõdéssel történõ foglal-
koztatáshoz. 

Kedvezményes közterhet kell fizetni
a természetes személy munkáltató ház-
tartásában végzett munka esetén, ha a
munkaszerzõdést legfeljebb 31 napra
kötötték, és a tárgyhónapban ledolgo-
zott napok száma a 10 munkanapot
nem haladja meg, valamint az idény-
munka esetén. 

A kedvezményes közteher egysége-
sen 30%, amelyet a nettó (a munkavál-
lalónak ténylegesen kifizetett) munka-
bér alapján kell meghatározni.

A bejelentési kötelezettséget inter-
neten kell teljesíteni az illetékes elsõfo-
kú állami adóhatóság felé. A háztartási
és a növénytermesztési idénymunkát
telefonon is be lehet jelenteni a 189-es
telefonszámon Kormányzati
Ügyféltájékoztató Központhoz. 2010.
július 1-jétõl a bejelentés ugyancsak a
189-es telefonszámon SMS-ben is tel-
jesíthetõ.

További részletes információkat Az
egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
2009. évi CLII. törvényben, illetve
Lajosmizse Város Önkormányzata hi-
vatalos honlapján www.lajosmizse.hu
olvashatnak.

Az ebtartás szabályai 
és a megszegésével járó 

következmények

Lajosmizse területén az ebek tartását
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének az állatok tar-
tásáról szóló 22/2008. (IX.11.) rendele-
te szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy belterü-
leten ingatlanonként 3 db eb tartható.

Az ebeket az állattartók úgy kötele-
sek tartani, szükség esetén megkötve,
zárt helyen, hogy azok ne tudjanak el-
kóborolni, közterületre felügyelet nél-
kül kijutni. Bekerítetlen ingatlanon
ebet szabadon tartani tilos! Az állat-
tartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan
határait ne hagyhassa el.

Ebeket közterületen kizárólag pórá-
zon szabad vezetni. Harapós vagy tá-
madó természetû ebeket szájkosárral is
el kell látni.

Tilos ebet – a vakvezetõ eb kivételé-
vel – beengedni vagy bevinni:

– oktatási, egészségügyi, szociális,
kulturális intézmény területére, kegye-
leti helyre, piac-vásár területére, élel-
miszert árusító üzletbe.

– ügyfélforgalmat lebonyolító köz-
épületbe, diákszállásra,

– közparkba, játszótérre,
– vendégforgalmat bonyolító nyilvá-

nos helységbe, valamint mindenhova,
ahol tábla tiltja a kutyák bevitelét!

A kutyatartónak gondoskodni kell a
kutyája a megfelelõ tartásáról, etetésé-
rõl és gondozásáról, köteles az állat-
egészségügyi rendelkezéseket betarta-
ni (pl. a veszettség elleni kötelezõ ol-
tást beadatni, és az érvényes oltási iga-
zolványt felszólításra bemutatni).

Az állattartó köteles a település bel-
területének közterületeirõl a saját tu-
lajdonú, illetve felügyelete alatt lévõ,
vagy általa szállított eb ürülékét hala-
déktalanul eltávolítani, és az ehhez
szükséges felszerelést – ellenõrizhetõ-
en – magánál tartani.

Ha az állattartó nem kívánja, vagy
nem képes az állatot tovább tartani,
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saját költségén gondoskodnia kell az
eb további megfelelõ elhelyezésérõl.

Aki ezeket a rendelkezéseket meg-
szegi, szabálysértést követ el és 30 000
Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

A közterületen kóborló ebeket az
önkormányzat lakossági bejelentésre
vagy anélkül, szakemberrel rendszere-
sen befogatja és megkísérli kideríteni a
kóborló kutyák gazdáit. Amennyiben a
kutya tulajdonosa ismertté válik, sza-
bálysértési eljárás lefolytatása mellett
az eb tulajdonosát terhelik a befogás-
sal kapcsolatos költségek.

Szennyvízberuházással 
kapcsolatos tájékoztatás

Lajosmizse Város Önkormányzata a
kétfordulós KEOP-7.1.2.0-2008-0076
azonosító számú „Lajosmizse város
csatornahálózatának kiépítése és
szennyvíztisztító telepének  bõvítése”
címû pályázatának keretében a februá-
ri számunkban megjelent tájékoztatá-
sunknak megfelelõen 2010. február 22-
én 17.00 órakor lakossági fórumot tar-
tott Lajosmizse Város Mûvelõdési Há-
za mozitermében.

A lakossági fórumon tájékoztatót
tartott a projektben dolgozó vala-
mennyi résztvevõ képviselõje, akik be-
számoltak az eddig elvégzett és a jövõ-
ben elvégzendõ feladatokról.

Jelenleg a köztes Részletes Megva-
lósíthatósági Tanulmány (továbbiak-
ban: köztes RMT) elkészítésének
munkálatai folynak. A köztes, majd pe-
dig a 2010 októberére elkészülõ végle-
ges RMT tartalmazza azt a meghatáro-
zott technológiát és annak költségha-
szon elemzését, amelyet az önkor-
mányzat a Közremûködõ Szervezet jó-
váhagyása és a második fordulós pályá-
zati dokumentáció pozitív elbírálása
esetében kiviteleztetni szeretne. A má-
sodik fordulós pályázat beadásának
határideje 2010. október 31.

A projekt becsült bruttó összege vár-
hatóan 2,6 milliárd forint lesz. Az elõ-
zetes információk alapján a beruházás
megvalósításához legalább 15% saját
erõ biztosítása szükséges. A saját erõ
biztosításához az önkormányzat létre-
hoz egy Víziközmû Társulatot (továb-
biakban: társulat), melynek megalapí-
tása 2010 áprilisában várható. A meg-
alapítást követõen valamennyi érintett
ingatlan tulajdonost személyesen fel-
keresik a társulat szervezõi, akik ön-
kormányzati meghatalmazással fognak

rendelkezni. A társulathoz csatlako-
zóknak lehetõsége nyílik egy összegben
vagy részletekben kifizetni a belépési
díjat, amely várhatóan 2500 forint/hó
összeg alatti befizetést jelent 8 éven
keresztül.

A projekt keretén belül a csatorná-
zandó területek 10 öblözetre (öblözet
fogalma: 1 szennyvízgyûjtõhöz tartozó
átemelõ és az ahhoz tartozó vezetékek
rendszere) lesznek felosztva. Az Euró-
pai Unió csak azon öblözetek, utcák
szennyvízhálózatának kiépítését támo-
gatja, ahol a lakosság rákötési szándék
eléri a 75%-ot a második fordulós pá-
lyázat benyújtásáig. Amennyiben a rá-
kötési arány nem éri el a meghatáro-
zott értéket az adott öblözetben nem
épülhet meg a csatornahálózat jelen
projekt keretében. 

Nyertes második fordulós pályázat
esetén a beruházás kivitelezésének vár-
ható idõpontja a 2011-es év, a hálózat-
ra való rákötések pedig 2012 decembe-
rét követõen kezdõdhetnek meg.

Kérjük Önöket, hogy a támogatás el-
nyerése érdekében a megszervezendõ
Társuláshoz valamennyi érintett ingat-
lan tulajdonosa csatlakozzon.

Bölcsõdeberuházással 
kapcsolatos tájékoztatás

Lajosmizse Város Önkormányzata által
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Re-
gionális Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Elsõ Esély
Program – Bölcsõdei ellátás biztosítása
Lajosmizse városban” címû pályázatát
az elsõ fordulóban továbbtervezésre al-
kalmasnak találták.

A pályázat második fordulójában va-
ló részvétel feltételeit a meghatározott
útvonalterv alapján az önkormányzat si-
keresen teljesítette. A Bíráló Bizottság
2010. év márciusi döntése alapján brut-
tó 77 637 066 forint támogatás ítélt meg
a projekt megvalósításához. Az önkor-
mányzat által vállalt önerõ mértéke 9
329 626 forint.

Az elnyert támogatás és az önerõ
összegébõl két csoport részére lesz böl-
csõde kialakítva a Szent Lajos utcai óvo-
da udvarán. Jelenleg a Támogatási
Szerzõdés megkötésének elõkészületei
folynak, amely után közbeszerzési eljá-
rást kell lefolytatni építési beruházásra
és eszközbeszerzésre. 

A tervek szerint a projekt megvalósí-
tás befejezésének várható idõpontja
2010. december 31.

Tûzoltósági Hírek

2010. 01. 18-tól a Lajos-
mizsei Tûzvédelmi és

Mûszaki Mentési Köztestületnél az
alábbi események történtek.

2010. 01. 29.: Az Iskola-tónál is-
meretlenek felgyújtottak 5 db kúp-
ba rakott nádkévét, és a közelében
levõ nádat.

2010. 02. 01.: A Bajcsy-Zs. úti ke-
resztezõdésben 2 személygépkocsi
ütközött, majd az egyik oszlopnak
csapódott. 3 könnyû sérültbõl 2 sze-
mélyt kórházba szállítottak.

2010. 03. 10.: Táborfalván, a Rá-
kóczi úton egy személygépkocsi és
egy személyszállító busz ütközött.
2 személy volt beszorulva.
Összegzés: Tûzeset: 4

Mûszaki mentés: 5
Téves jelzés: 12
Vaklárma: 1
Segítségnyújtás: 5

A Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mû-
szaki Mentési Köztestület nevében
szeretném megköszönni minden
2009-ben Támogatást nyújtónak, a
szervezet mûködéséhez elengedhe-
tetlen fontos adományaikat ! 

AMARIS Kft. * AUTÓALKATRÉSZ BOLT POOL
KERESKEDELMI Bt. * ÁGI VIRÁG e.v. * ÁRVA
JÓZSEF Kft. * CHAROLAIS  Kft. * CZIGÁNY
CSABA e.v. AUTÓSZERELÕ MESTER * CSEH
PÉKSÉG SÜTÕIPARI ÉS KER. Kft. * DU-OIL
KER. ÉS SZOLG. Kft. * EZÜST KANÁL VENDÉG-
LÁTÓ Kft. * FELSÕLAJOS KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATA * GECSE JÁNOS * GERÉBI KÚ-
RIA Kft. * GLEDICIA Kft. * GOMÉP ÉPÍTÕIPA-
RI KER. ÉS SZOLG. Kft. * GUMIRING GUMI-
IPARI Bt. * HÁZISWEETS ÉDESIPARI TERM. ÉS
KER. Kft. * HÍRÖS MÉH 2004 Kft. * HUNGARY
ALIMENT Kft. * HUNTRAC  Kft. * KERESZTES
Kft. * KESKIN Kft. * KOCSIS ANDRÁSNÉ e.v. MÛ-
ANYAGFELDOLGOZÓ * KRÁLIK LÁSZLÓ e.v.
RÖNKFAFELDOLGOZÓ * LADÁNYBENE KÖZ-
SÉG ÖNKORMÁNYZATA * LAJOSMIZSE VÁ-
ROS POLGÁRMESTERI HIVATALA * LOBODA
LÁSZLÓNÉ  HÁZTARTÁSI ÉS FESTÉKBOLT *
MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ Kft. *
MAGYAR SZÁRAZVIRÁG Kft. * MAGYARVÍZ
Kft. * MÉZES MACI  Bt. * MIZSE-COOP Zrt. *
MIZSE GASTRO KFT. * MIZSE-PLAST Kft. *
MIZSE SZÁRNYAS KER. ÉS SZOLG. Kft. * MIZSE
TERM. ÉS KER. Kft. TÜZIHORGANYZÓ ÜZEM *
MIZSE-OLAJ 2002  Bt. * MIZSETÁP Kft. * MOBIL-
SZERVIZ Kft. * NAGY L-FA  Kft. * NAGY ZSOLT
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ * NOVUS-90 VÍZTO-
RONY KFT. * OLIVIA  Kft. * POLITUR VEGYIPA-
RI SZÖVETKEZET * REGA-METALL FÉMFEL-
DOLGOZÓ Kft. * REPRO BALATON AM. KER.
ÉS SZOLG.  Kft. * SUTA GÉZA  EV. * SZIGMA-
MARKER Kft. * SZILAJ PÉTER GÁZ- ÉS AUTÓ-
SZERELÕ MESTER * SZILAJ SZILVESZTER TA-
MÁS AUTÓALKATRÉSZ SZAKÜZLET * TÁBOR-
FALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * TALIZ-
MÁN ÓRA- ÉS ÉKSZERÜZLET * TANYACSÁR-
DA Kft. * TERENYI FERENCNÉ * THYSSEN-
KRUUP ÉPÍTÕELEMEK Kft. * TÖRÖK ANDRÁS
EV. * „Z ÉS M” KER. SZOLG.  Bt.

Koller Dániel, elnök
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2010. február 17.

Lm. Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete döntött a Dózsa Gy. út
123. sz. (volt Szülõotthon) alatti telep-
helyen nyújtott szolgáltatásoknak az
Egészségházban történõ áthelyezésé-
rõl. 

Az áthelyezéssel kapcsolatos kiala-
kításokat a 2010. évi költségvetés biz-
tosítja. 

Egy fõ munkakör megszüntetésérõl
is dönt 2010. 04. 01-tõl.

Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Borsos és Társa Kft.-vel a vállal-
kozói szerzõdést kösse meg, valamint
az átköltözéshez szükséges eszközbe-
szerzésrõl gondoskodjon.

Felkéri az intézményvezetõt az át-
költöztetést követõen a SZMSZ, szak-
mai program, házirend módosítására.
A mûködési engedélyek módosítására.

A képviselõ-testület pályázatot nyújt
be, melynek célja, fontossági sorrend-
ben:

Központi Óvoda Hõközpontjának
felújítása.

Felsõlajosi Óvoda zárt szennyvíztá-
rozójának kialakítása.

Központi Óvoda Hõközpontjában a
Szolár rásegítés kiépítése, a melegvizes
fûtés rásegítés termelésére.

A pályázathoz szükséges
4 569 202 Ft összegû saját forrást a
2010. évi költségvetés általános tarta-
lék terhére biztosítja.

A képviselõ-testület nem ad tulajdono-
si hozzájárulást a Pusztatemplomnál
„kettõs kereszt” felállítására.

Kisállatvásár tartása. A képviselõ-tes-
tület támogatja, hogy Lajosmizsén kis-
állatvásár legyen. Ennek tartásával
kapcsolatban az önkormányzatot sem-
milyen költség és felelõsség nem terhe-
li. A vásár helyszínéül a vásárteret jelö-
li meg. 

Az önkormányzat pályázatot hirdet
a rendezvény lebonyolítási jogának
megszerzésére.

A pályázat elbírálásával a mezõgaz-
dasági bizottságot bízza meg, a nyertes
pályázóval a szerzõdés megkötését a
polgármester úrtól kéri.

Települési rendezési terv módosítása
kapcsán az eltérõ vélemények egyezte-
tése megtörtént a képviselõ-testület
egyetért a szakmai véleményekkel és
visszavonja a módosítási kérelmeket.

A Lm. Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete jóváhagyja a belsõ
ellenõrzési stratégiai ellenõrzési tervét.

Kistérségi normatív megállapodások
módosítását a testület elfogadta; 

– logopédiai szakszolgálat feladat el-
látása (óvodában, iskolában)

– közoktatási feladatok ellátása,
– jelzõrendszeres házi segítségnyúj-

tás.

Képviselõ-testület a 0275/152 hrsz.
földút szilárd burkolattal történõ ellá-
tásához, mint tulajdonos hozzájárul.

2010. február 26.

Lm. Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete elvi támogatását adja a
mûvelõdési ház és könyvtár részére,
hogy pályázatot nyújtson be a „Nevelé-
si-oktatási intézmények tanórai, tan-
órán kívüli és szabadidõs tevékenysé-
geinek támogatása” címû pályázat ki-
írására:

Felkéri az intézmények igazgatóit a
pályázati dokumentáció összeállításá-
ra, a pályázat benyújtására, nyertes pá-
lyázat esetén a Támogatási Szerzõdés
megkötésére.

A képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a „Települési hulladéklerakók re-
kultivációja” c. konstrukcióra, a lajos-
mizsei szilárd és folyékony hulladékle-
rakók vonatkozásában.

A pályázathoz szükséges saját forrás
a megvalósíthatósági tanulmányok
költségeit hitelbõl biztosítja.

A pályázat elkészítésével a testület a
HBF Hungaricum Gazdasági Tanács-
adó és Szolgáltató KFT.-t bízza meg a
„B” változatnak megfelelõen.

A költségvetésrõl szóló rendelet
módosítását a képviselõ-testület elfo-
gadta.

2010. március 10.

Lm. Város Önkormányzata a szociális
ellátásról szóló törvény alapján a szo-
ciálisan nem rászoruló személyek által
fizetendõ térítési díj összegét az alábbi-
akban állapítja meg:

Jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tás: 90 Ft/fõ/nap.

A testület a Mezõgazdasági Bizottság
módosító javaslatát – állati hulladék le-
rakó telep üzemeltetése eredeti állapot
helyreállítása, a telep 24 órás õrzése –
nem fogadta el.

A testület arról döntött, hogy a
lajosmizsei állati hulladékgyûjtõ tele-
pet 2010. 04. 01-tõl nem mûködteti. 

Megbízza a polgármestert, hogy kös-
sön szerzõdést az ATEV Zrt.-vel az ál-
lati eredetû melléktermékek elszállítá-
sára, ártalmatlanítására.

A Képviselõ-testület határozott a köz-
oktatási intézményekbe történõ felvé-
tel, ill. beíratás idõpontjának meghatá-
rozásáról. (Az idõpontokat lásd a Hír-
lap oldalain.)

A Fekete István Ált. Iskolába a
2010/2011 tanévben, az elsõ és ötödik
évfolyamon indítható osztályok számá-
nak meghatározásáról is döntött a tes-
tület. 

– az elsõ évfolyamon 5 osztály indul,
ebbõl kettõ iskolaotthonos osztály

– ötödik évfolyamon 5 osztály indul
– ezen belül 1 emelt szintû angol
– 1 emelt szintû német osztály indul.

Iskolapszichológusi feladat ellátás to-
vábbi mûködtetése.

A képviselõ-testület egyetért azzal,
hogy: 

– A Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás támogatási igényt nyújt be az
Oktatási és Kulturális Minisztérium-
hoz a 2010.09. hóban induló iskolapszi-
chológusi tevékenységhez szükséges
eszközök beszerzésére; 

– továbbá 2010. 09. 01–2011. 08. 31-
ig tartó idõszakban az iskolapszicholó-
gusi feladat ellátás heti 11 órában foly-
jék;

– a testület vállalja, hogy az iskola-
pszichológus foglalkoztatásához szük-
séges összeget biztosítja.

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
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A Képviselõ-testület a Selectra kémi-
ai, automata gépet térítésmentesen
használatba adja a Megyei Kórház ál-
tal 2010. 03. 16–2010. 05. 10-ig, az er-
délyi lakosság körében történõ szûrõ-
vizsgálatok végzésére.

Az önkormányzat által közvetlenül
támogatott szervezetek 2010. évi tá-
mogatásának kérdését a testület meg-
vitatta és a következõképpen határo-
zott:

Önkormányzat által közvetlenül tá-
mogatott szervezetek támogatása:
4 300 000 Ft.

Társadalmi szervezetek támogatása:
649 000 Ft.

Sportszervezetek támogatására:
5 279 000 Ft.

Lm. Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a város 2010. évre vonat-
kozó közbeszerzési tervét megtárgyal-
ta és elfogadta.

A képviselõ-testület Nagy Erzsébet,
önk. képviselõ módosító javaslatát –
belterületi földutak zúzott kõvel való
leterítésének ütemtervét készítse el a
polgármester – nem fogadta el. 

Kodály Zoltán utca zúzott kõvel
(mart aszfalttal) történõ leterítésérõl
döntött a képviselõ-testület (az elsõ
háztól a Kálmán I. utca felé vezetõ
útig). 

E feladat elvégzésére 3 árajánlat be-
kérésére hatalmazza fel a polgármes-
tert azzal, hogy kérjen be olyan ajánla-
tot is, amely lehetõvé teszi a jelenlegi
leterítés útalapként történõ felhaszná-
lását.

Pénzügyi fedezetül a város 2010. évi
költségvetésében szereplõ Közutak,
hidak üzemeltetése, fenntartása szol-
gál.

A képviselõ-testület a Város Szavazat-
számláló Bizottsági tagjainak névsorát
elfogadta. Továbbá elfogadta a CKÖ
szavazatszámláló bizottság tagjainak
névsorát is.

A testület a Lajosmizséért Közala-
pítvány Kuratóriuma összetételének
megváltoztatását, új titkár megbízását,
megtárgyalta és elfogadta.

A Képviselõ-testület támogatja,
hogy a Kollégium pályázatot nyújtson
be a „Közoktatási kollégiumok ener-
giafelhasználásnak csökkentése” c. pá-
lyázati felhívásra.

Lajosmizse, 2010. március 19.

Dr. Csire Gézáné

Tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy a gyermekorvosi rendelõt áthelyeztük
a gyógyászati segédeszköz bolt helyére. Dr. Rónay Zsolt gyermekorvos
megújult rendelõjében, az Egészségházban továbbra is várja kis betegeit. 

A gyógyászati segédeszköz bolt továbbra is mûködik az Egészségházban, az
ügyelet felõli épületrészben. Suba Katalin továbbra is mindent megtesz, hogy
vevõi kéréseinek eleget tudjon tenni.

A nõgyógyászati, bõrgyógyászati és ortopéd szakrendelések az ügyeleti
folyosón találhatók az Egészségházban. A Kedves Betegeket szeretettel várják
a szakorvosok.

A gyógytorna és a fizioterápia helye is megújult. Munkatársaink szebb,
tágasabb környezetben várják a gyógyulni vágyókat. 

Az átalakítások még jelenleg is zajlanak, köszönjük megértésüket!

Józsáné dr. Kiss Irén
intézményvezetõ

FELHÍVÁS IDÕSEK PARKJA TÁMOGATÁSÁRA

KEDVES LOKÁLPATRIÓTÁK!

A Hírlap elõzõ számában tájékoztatást adtunk arról, hogy elõkészítés alatt áll
a volt Szülõotthonból az idõsek klubja átköltöztetése az Egészségházba. Az
önkormányzat döntött az átköltöztetésrõl legutóbbi ülésén, és ennek költ-
ségeit is finanszírozza. A kivitelezési munkálatok a Borsos Kft. munkatár-
sainak köszönhetõen jó ütemben haladnak. 

Az itt élõ embereket kiszolgálva, az Egészségház meglévõ és új funkciói
révén egy egészségügyi és szociális szolgáltató központtá válik belátható idõn
belül.

Az elmúlt évben az önkormányzat az Egészségházhoz csatolta az OTP
mögötti területet. E terület rendezett parkká válása esetén jól szolgálná az
Egészségház meglévõ és új funkciót, különösen az idõsek ellátását. A park a
betegek, és idõsek pihenõ parkjává válhatna. Kialakítása kedvezõ, hiszen az itt
létrehozandó értékek zárt, védett területen helyezkednek el. Fenntartása biz-
tosítva lenne intézményünk által. 

A park kialakítása önkéntes munkával és adományokkal jöhet létre, amely-
nek támogatására szóló felhívást ezúton tesszük közzé. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a park megtervezését önként vállalta
dr. Farkas Gábor Ybl Miklós-díjas építész, c. egyetemi tanár. Támogatja a terv
megvalósulását Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy Noémi-díjas keramikusmûvész
is. 

Kérem Önöket, adójának 1%-át, vagy adományaikat adják e nemes célhoz,
hiszen az idõsek, betegek élvezhetnék a nap jótékony sugarait, hûsölhetnének
az árnyat adó fák lomjai alatt, miközben beszélgetnek, vagy éppen egy orvosi
ellátásra, terápiára várnak a szép parkban.

A támogatók nevét nyilvánosságra hozzuk a helyszínen, amennyiben ehhez
hozzájárulnak.

A Legyetek jók, ha tudtok! Alapítvány felvállalta az adományok gyûjtését és
kezelését. 

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 10402599-50515448-48531007

Támogatását köszönjük!

Józsáné dr. Kiss Irén
Legyetek jók, ha tudtok! Alapítvány kuratóriumi elnök

HÍREK AZ EGÉSZSÉGHÁZBÓL
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Az Intézmény és Gyermekjóléti Szol-
gálatának munkatársai szeretettel
hívják, várják Önt a Gyermekvédelmi
Konferenciára, amelynek programja a
következõ:

8.00–8.20: Regisztráció

8.20–8.40: Megnyitó: Józsáné dr.
Kiss Irén intézményvezetõ

Köszöntõ: Basky András Lajosmizse
város polgármestere

8.40–9.00: A prevenciós programok-
ba történõ kiválasztás és mentorálás.
Elõadó: Vadász Jánosné szociálpeda-
gógus, gyermekjóléti szolgálat – család-
gondozó.

9.00–9.30: A szülõi tréning tapasz-
talatai. Elõadók: Karsainé Soós Kata-
lin családterapeuta-tréner, Nádas Mária
Gordon-tréner.

9.30–9.50: Utazás a „mesék birodal-
mába” – gyermek-pszichodráma a gya-
korlatban. Elõadó: dr. Kemény Gabri-
ella pszichodráma vezetõ.

9.50–10.10: Szociális beilleszkedést
segítõ tréningek fiatalok részére – az
Alkotómûhely tevékenysége. Elõadók:
D. Kovács Klára pszichológus; László
Ildikó pedagógus.

11.00–11.20: „Mibõl lesz a cserebo-
gár?” Kommunikációs – konfliktuske-
zelési tréning fiatalok részére. Elõ-
adók: Nádas Mária Gordon-tréner; Tú-
ri Viola logopédus, Gordon-tréner.

11.20–11.40: A szupervízió jelentõ-
sége a segítõ foglalkozásúak számára.

GYERMEKVÉDELMI KONFERENCIA
„Minden felnõtt volt egyszer gyerek 
És felnõ majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törõdjetek velünk
Mert eljön a nap, amikor mi is fel-
növünk.”

(Bródy János)

Rendezõ: Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Egészségügyi, Gyermek-
jóléti és Szociális Intézménye
Helyszín: Öreg Tanyacsárda
6050 Lajosmizse, Bene tanya 625.
Idõpont: 2010. március 30.
Moderátorok: Darányiné Tóth Eni-
kõ; Szelepcsényiné Kozma Anetta Elõadó: Revákné Szívós Klára védõ-

nõ.

11.40–12.00: Összefoglalás, zárás
Preventív programok és indikátora-

ik. Elõadó: Pesír Zita szociális munkás
– Gyermekjóléti Szolgálat – Programko-
ordinátor.

Tapasztalatok, konklúziók. Elõadó:
Szelepcsényiné Kozma Anetta szociá-
lis munkás – Gyermekjóléti Szolgálat –
családgondozó

2010
Az ÚMFT TÁMOP 5.2.5/08/1/A  pro-
jekt az Európai Unió támogatásával,
az ESZA társfinanszírozásával valósul
meg.
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Ezúton is felhívom a Kedves Szülõk fi-
gyelmét arra, hogy akinek gyermeke
2003. 06. 01. és 2004. 05. 31. között
született, 2010. 09. 01-tõl tankötelessé
válik. A 2010 / 2011-es tanévben elsõ
osztályba lépõ gyermekeket és szülei-
ket 2010. 04. 12-04. 15-ig (13.00 órától
–17.00 óráig) várjuk a Fekete István
Általános Iskola titkárságán, ahol az
iskolai beíratás történik. Kérem, hogy
figyelmesen olvassák el az óvoda és az
iskola fõbejáratán elhelyezett plaká-
tot, melyen minden ezzel kapcsolatos
információ megtalálható.

Beiratkozás elõtt, 2009. 04. 08-án
16.30 órakor szülõi értekezletet tar-
tunk, leendõ elsõseink szülei részére
az iskola dísztermében. Reményeink
szerint ott sok olyan információ el-
hangzik majd, ami fontos lehet az isko-
lakezdéshez.

Tisztelt Olvasók!
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy városunk egyetlen általános
iskolája minél színesebb palettát kínálhasson fel a bennünket választó
szülõknek, tanulóknak, így örömmel számolok be a márciusi képviselõ-
testületi ülés iskolánkat érintõ döntéseirõl.

A képviselõ-testület egyhangú döntésével engedélyezte számunkra a
2010/11-es tanévben öt elsõs osztály indítását, melybõl kettõ iskolaotthonos
formában mûködik, így a következõ tanévtõl már elsõtõl negyedik osztályig
mûködhet ez az oktatási forma. Az ötödik évfolyamon is öt osztályt
indíthatunk, melyekben egy emelt szintû angol nyelvi tagozat, és elsõ alka-
lommal egy emelt szintû német nyelvi tagozat is indulhat. A kistérségi támo-
gatással beindult iskolapszichológusi szolgáltatás további támogatásáról és
finanszírozásáról is döntött a testület, így az iskolapszichológus a következõ
tanévben is sok segítséget nyújthat diákjainknak, szülõknek, kollégáimnak. 

Kellemes Húsvéti ünnepeket, és kikapcsolódást kívánok diákjainknak a
rövid tavaszi szünetre!

Osbáth Barna ig.

Tájékoztatás az iskolai beiratkozásról
Bemutatjuk a tanító néniket, hall-

hatnak tanítási módszerekrõl, oktatás-
szervezési újításokról. Megismerhetik
az osztályok kialakításának elveit. Fel-
tétlenül számítunk minden kedves szü-
lõ megjelenésére.

Természetesen a gyerekeket sem
szeretnénk kihagyni az iskolára törté-
nõ elõkészületekbõl, hiszen mindez ér-
tük és róluk szól. Hagyományainknak
megfelelõen a leendõ elsõs tanító né-
nik egy kedves mesejátékkal bátorítják
és hívogatják õket iskolába. Erre az
elõadásra 2010. 04. 01-én kerül sor a
mûvelõdési ház színháztermében. Ide
az óvó nénik fogják elkísérni a most
még óvodásokat.

Mi pedig a beiratkozáskor várjuk -
természetesen a szülõvel együtt - a kis-
gyereket is.

Kálmán Éva, igazgatóhelyettes

A Fekete István Általános Iskolá-
ban az idei tanévtõl kezdve új mód-
szerrel oktatják a hon- és népisme-
ret tantárgyat. Az eddigi, csak hato-
dik évfolyamon oktatott tantárgy, az
úgynevezett projektmódszerrel ke-
rül idén az iskola pedagógiai prog-
ramjába ötödik és hatodik évfolya-
mon. A módszer lényege, hogy a
tanév óráit 3-3 napba sûrítve kapják
meg a diákok. A projektnap nagy
elõnye, hogy az eddigi, elsõsorban
elméleti ismereteket nyújtó tan-
tárgy immár gyakorlatiasabb lehet,
hisz a forgószínpadszerû foglalkoz-
tatás lehetõvé teszi, hogy a rajz,
technika tantárgy pedagógusai mel-
lett meghívott elõadók mutathassák
be a nemzeti értékeinket, hagyomá-
nyainkat, múltunkat. 

Berta István honismeret tanár ve-
zetésével és szervezésében alakult
ki az idei év rendszere. 2009 októbe-
re óta már négy nap került szerve-
zésre, amelyben segítséget nyújtot-
tak a mûvelõdési ház és könyvtár
dolgozói, Barna Beáta, Drabantné
Irénke, Skultétiné Ibolya és Sólyom
János. A gyerekek megismerked-
hettek Lajosmizse múltjával, a já-
szok és kunok életével, iskolánk tör-
ténetével, rovásírással, körmön-
fonással, bábkészítéssel, gyöngyfû-
zéssel és néptánccal. 

Az év utolsó napja a remények
szerint igazi „nagy dobás” lesz. Má-
jus 18-án a Benei Vízvilág Alapít-
vány területére települ ki a projekt-
nap, ahol az eddigi elõadók mellett
a Kunság Baranta Harcmûvészeti
Egyesület tart bemutatót és foglal-
kozásokat.

Berta István

Hagyományismeret 
új módszerrel

Iskolai programok a tanév hátralévõ részében
a felsõ tagozatban

NYÍLT HÉT, melynek bármelyik tan-
óráját megtekinthetik az érdeklõdõ
szülõk.

Idõpont: 2010. 03. 22–26-ig
Várjuk a Kedves Szülõket, és kérjük

az órákra való pontos érkezést, vala-
mint a csengetési rend figyelembe vé-
telét, mely a következõ:

1. óra: 8.00– 8.45
2. óra: 9.00– 9.45
3. óra: 10.00–10.45
4. óra: 11.00–11.45
5. óra: 11.55–12.40
6. óra: 12.50–13.35

FOGADÓ ÓRA – Idõpont: 2010. 04.
13. (kedd) 15–17 óráig

ÉVFOLYAM-ÉRTÉKELÉS, melyre
együttesen várjuk a szülõket és a tanu-
lókat.

Helye: a fõépület ebédlõje
2010. 05. 03. hétfõ 16 óra, 6. évf.

2010. 05. 04. kedd 16 óra, 5. évf.

2010.05.05. szerda 15 óra
FELVÉTELI tájékoztatató
16 óra, évfolyam-értékelés, 7. évf.

2010. 05. 06. csütörtök 16 óra, 8. évf.

Az évfolyam-értékeléseket szülõérte-
kezletek követik, melynek helyszínei
az osztálytermek.

Vezetõség
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Járóföld Turista Egyesület születésnapi túrafotó-kiállítása
A Járóföld Turista Egyesület minden Tisztelt Érdeklõdõt szeretettel 

vár születésnapi túrafotó kiállítására.
Helyszín: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza

A kiállítás megnyitójának idõpontja: 2010. április 20. kedd, 18.00 óra

A lajosmizsei Járóföld Turista Egyesület
2010. március 6-án megrendezte második
nyílt teljesítménytúráját, amire az ország
21 településérõl érkeztek túrázók. A lét-
szám is magasra sikeredett, 162 fõ vágott
neki valamelyik távnak. Már ez sem hét-
köznapi dolog Lajosmizsén, de hadd szól-
jak inkább a túra elõkészítésérõl, a rende-
zõi szemszögrõl (a "száraz" tények megta-
lálhatók a túra internetes leírásában).

Két hét nagyon kemény munka elõzte
meg a Nagy Napot. Rengeteg szervezés,
idegeskedés. Telefonok, e-mail-ek, szemé-
lyes találkozók. Támogatók szerzése, ke-
vés pénz összekéregetése, aztán az igen
bõségesre tervezett élelmiszer és ital ellát-
mány - szó szerinti - összekunyerálása. De
a település becsületére legyen mondva:
mindenki maximálisan mellénk állt. Szá-
míthattunk elsõsorban túrázóinkra és csa-
ládjaikra, ez egy nagyon fontos erkölcsi
tõke. Aztán kollegákra a Kollégiumból,
majd pedig intézmények, magánszemé-
lyek, cégek kisebb-nagyobb, de minden-
képpen nélkülözhetetlen támogatására.
Már ez a vibrálóan stresszes, izgalommal
színezett két hét is felejthetetlen maradna,
ha csak ennyi történt volna.

De eljött a Nagy Nap. Soha nem látott
sürgés-forgás, maximális erõbedobás min-
denki részérõl. A versenyzõk szép csend-
ben kezdtek gyülekezni, elõbb a lajosmi-
zseiek, aztán váratlanul, bejelentés nélkül
vagy hatvanan az ország minden részébõl.
A víz kezdett folyni a hátunkon. Se jelvé-
nyünk, se oklevelünk, se ennivalónk nem
volt ennyi. De csodával határos módon –
mert egész egyszerûen ez a nap csak szé-
pet tartogathatott! – sikerült hamar meg-
oldani a felmerült problémákat, így hama-
rosan két kondérban rotyogott a gulyás, és
került pluszdíjazás is.

Mindenki olyan felfokozott lelki álla-
potban tette a dolgát, ami nagy pillanatok-
ban óhatatlanul elõjön az emberekbõl,
mintegy tudat alatt, hogy itt muszáj meg-
felelõ szintet nyújtani, mégsem volt senki
görcsös, ideges vagy mérges. Mindenki vé-
gig mosolygott! Bárkinek bármire szüksé-
ge volt, megadtuk neki, igyekeztünk a leg-
jobbat nyújtani.

És ahogy szállingóztak a célba a ver-
senyzõk, úgy adták vissza ezt a rengeteg
befektetet energiát, szeretetet. És köny-
nyekig hatódtunk egy-egy túrázó reakció-
in, teljesítményén, és ahogy körbe néztem
segítõ barátaim ténykedésén, én magam is

A szeretet diadala – avagy: csoda Lajosmizsén

a sírás határára kerültem. Ilyen fantaszti-
kus emberekkel egy hegyet el lehetne hor-
dani, nem hogy egy ilyen versenyt megcsi-
nálni!

A vidéki vendégek, elsõsorban persze a
pestiek, annyira élvezték a bõséget, a sze-
retetteljes légkört, ezt a kis, falusi Csodát,
hogy csak mosolyogtak, és alig akartak ha-
zamenni. Beszélgettek, viccelõdtek, fény-
képeztek, ettek-ittak, és annyira látszott
rajtuk a meglepetéssel keveredett õszinte
emberi érzés-halom, hogy kezdett az
egész felfoghatatlanná válni a számunkra
- és az még ma is.

Mert amikor ezt a túrát kitaláltuk,
nemcsak azért tettük, hogy Lajosmizsét
megmutassuk a vidékieknek, hogy a lajos-
mizseieknek megmutassuk, milyen egy
ilyen rendezvény, hanem azért is, hogy
megmutassuk, milyen emberek laknak
ezen a településen, hogy itt is lehet nagy
dolgokat véghez vinni, itt is lehet Csodát
mûvelni. És ez a Csoda ezen a napon
megszületett; bábája pedig a sok kedves,
segítõ ember volt.

És a Csoda ugyan még csak sírni és ne-
vetni tud, de hamarosan lábra áll és elin-
dul, hogy a maga útját járja, beszélni kezd,
és azt fogja mindenkinek hirdetni: érde-
mes élni, érdemes az emberekért tenni,
érdemes egymásban bízni, hiszen a Nap
mindvégig ragyogott az égen, jelezve,
hogy velünk van a Teremtõ Nagy Szellem
is! És még valami: ez a Csoda nem szüle-
tett volna meg, ha a SZERETET nem ter-
mékenyíti meg azt a magot, amit meg kel-
lett, hogy termékenyítsen...

Támogatóinknak köszönjük a segítséget:
Cseh Pékség Lajosmizse, Dömötör Zsolt
(Kecskemét), Farkas Zsolt és családja, Fe-
kete István Általános Iskola, Fekete István
Általános Iskola Kollégiuma, Felsõlajos
Község Önkormányzata és Csordás László
polgármester, Folplast Kft., Gerébi Kúria,
Grand-Coop hûtõház, Idzig Andrea, Ka-
szab család, KI-GA Kft. és Kiss József, Kun
Ferencné, Lajosmizse Város Önkormány-
zata és Basky András polgármester, Lénárt
Busz Kft., Magyar Mezõgazdasági Múzeum
Tanyamúzeuma, Magyarvíz Kft., Mizsetáp
Kft. és Kollár Csaba, Nagy Eszter (Buda-
pest), Polgárõr Egyesület Lajosmizse és
Nagy Zoltán, Sas Józsefné, Szalkai Gábor
(Budapest), Szent István patika, Szõrös
András és családja, Varga István és családja,
dr. Varga János és családja, Veszelszki Zol-
tán családja.

További részletek: www.jarofold.hu/mizse.html 

Természetbarát üdvözlettel: 
Balog Csaba – elnök

Környezetvédelmi akciók
A lajosmizsei Fekete István Általános Iskola
Kollégiuma és a Járóföld Turista Egyesület
közös környezetszépítési akciót szervezett a
Nyíri-erdõbe, 2010. március 10-én, ezen a
szép, de kissé hûvös napon.

A résztvevõket személyautókkal szállítot-
tuk a helyszínre, ahol nagyon kemény, de bír-
ható munkával alig három óra alatt futballpá-
lya méretû területet segítettünk rendbe tenni.
Így már nyugodt szívvel várhatták a Parkerdõ-
be, március 15-én a vendégeket az ország min-
den részébõl, és jó érzés, hogy ehhez mi is –
szerény eszközeinkkel – hozzájárulhattunk. A
segítõ 24 fõ jutalma a helyszínen virsli-vacsora
és korlátlan üdítõfogyasztás volt. A gyerme-
keknek nagyon tetszett a dolog, mert ezen a
délutánon különösen fontosnak és hasznos-
nak érezték magukat. Az erdõ alapítványának
képviselõjével megállapodtunk, hogy április-
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ban lesz folytatása az ügynek. Már most alig
várjuk a következõ alkalmat.

Tervezzük még április folyamán egy lajos-
mizsei erdõrészlet szemétmentesítését is.

Ünnepi fáklyás túra 1848 tiszteletére
Egy tavaly õsszel, a Kollégiumban elkezdett
hagyomány folytatásaként szerettünk volna
méltóképpen adózni az 1848-as forradalom
emlékének. Így idén március 15. után egy nap-
pal, 19 fõ vágott neki délután a tíz kilométeres,
Pusztatemplomhoz vezetõ sétának, a zöld jel-
zésen.  Kifelé menet a Tarnay, majd a Petõ-dû-
lõn haladva, fél hat után értünk a Pap bolthoz,
ahol szusszantunk egyet, majd meggyújtottuk
a fáklyákat.

A Pusztatemplomig hátra lévõ 1 kilométert
énekelve, jó hangulatban tettük meg. Mire el-
értük a Templomdombot, szinte besötétedett.
A rom takarásába menekültünk a hideg, viha-
ros szél elõl, és hamar éneklésbe fojtottuk jó-
kedvünket. Kossuth-nóták, katonadalok kö-
vették egymást. Hét óra elõtt kisbusszal vissza-
mentünk a Kollégiumba, majd vacsora után a
gyerekek hamar aludni tértek. Mindenki kel-
lemesen és megérdemelten elfáradt, méltó
módon ünnepelve meg az 1848-as forradalom
162. évfordulóját. 

Õsszel, október 23-án folytatjuk a követke-
zõ fáklyás túrával!

A Pusztatemplom – meseíró pályázat
gyermekeknek és fiataloknak

A lajosmizsei Járóföld Turista Egyesület elsõ
alkalommal írja ki a „A Pusztatemplom” címû
mese- és legendaíró pályázatát gyermekek-
nek, fiataloknak, azaz a 0–18 éves korosztály-
nak.

A pályázat célja: egy fontos lajosmizsei lát-
ványosság, a Pusztatemplom köré csoportosít-
ható történetek kitalálása. Kíváncsiak va-
gyunk arra, mit gondolnak a gyermekek, fiata-
lok arról, hogyan  és miért keletkezett a temp-
lom, milyen élet zajlott benne és a környékén,
milyen eseményeket tudnak az egykori épület-
be beleképzelni stb. 

Fontos hangsúlyozni, hogy nem elsõsorban
történelmi tényeken alapuló, tudományosko-
dó írásokat várunk, hanem olyan mûveket,
amelyek a végtelen gyermeki fantáziát segítsé-
gül hívva különös, meghökkentõ, esetleg hu-
moros történeteket kreálnak a történelmi fa-
lak közé, köré. Kitalálnak papokat, szenteket,
királyokat, lovagokat, harcosokat, hívõket, pa-
rasztokat, akik életükben láthatták a mizsei
templomot, épen vagy már romjaiban.

Terveink szerint minden évben más lajos-
mizsei látványosság, történelmi emlék „legen-
dáit” kíséreljük meg ilyen módon megterem-
teni.

A pályázatra beérkezett munkákat szak-
avatott zsûri értékeli. A meséket folyamatosan
várjuk, 2010. október 30-ig. Ünnepélyes ered-
ményhirdetésre 2010 novemberében, Lajosmi-
zsén kerül sor.

A pályázat díjazása: minden beküldõ
emléklap jutalmazásban részesül, továbbá
az I., a II. és a III. helyezett értékes ajándé-
kokat nyer. A beküldött írásokat oldalun-
kon közzétesszük. E-mail címünk: san-
taoz@freemail.hu

FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
2010–2011-es nevelési évre

FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
2010–2011-es nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 25/2010. (III. 10.) sz. határozatával az
óvodai beíratás idõpontját az alábbiak szerint ha-
tározta meg.

Beiratkozás idõpontja: 2010. április 12–16. (hét-
fõtõl péntekig), 7 órától 15 óráig. Helye: Közpon-
ti Óvoda, Lajosmizse, Attila u. 6.

Értesítem a város lakosságát, hogy a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) be-
kezdése szerint a gyermekek abban az évben,
amelyben az ötödik életévüket betöltik, a nevelé-
si év kezdõ napjától (2010. szeptember 1.) köte-
lesek óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló többszörösen módosí-
tott 1993. évi LXXIX. törvény 24. §. (1.) bekez-
dése szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.
Óvodába írathatók azok a kisgyermekek, akik 3.
életévüket 2010. december 31-ig betöltik.

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

tózkodási helyét – tartalmazó igazolványt,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ-kártyája
– a gyermek egészségügyi kiskönyve
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló do-

kumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosí-

tó dokumentumokat,
– amennyiben gyermeke halmozottan hátrá-

nyos helyzetû, úgy az ezt igazoló szülõi nyilatko-
zat.

A jelenleg óvodába járó gyermekeket is újra
be kell íratni!

Az újonnan beíratott gyermekek felvételérõl a
szülõk 2010. június 30-ig kapnak értesítést. A fel-
vételi kérelem elutasítása esetén az értesítést kö-
vetõ 15 napos határidõn belül a szülõk felül-
bírálati kérelemmel fordulhatnak Lajosmizse vá-
ros jegyzõjéhez.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztását
az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rendelet szabálysértésnek minõsíti.

Lajosmizse, 2010. március 11.

Basky András
Lajosmizse város polgármestere

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 25/2010. (III. 10.) sz. határozatá-
val és Felsõlajos Község Önkormányzatának
Képviselõ-testületének jóváhagyásával az óvo-
dai beíratás idõpontját az alábbiak szerint hatá-
rozta meg.

Beiratkozás idõpontja: 2010. április 12–14.
(hétfõtõl szerdáig), 7.30 órától 13 óráig. Helye:
Felsõlajosi Óvoda, Felsõlajos, Óvoda u. 4.

Értesítem a község lakosságát, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3)
bekezdése szerint a gyermekek abban az év-
ben, amelyben az ötödik életévüket betöltik, a
nevelési év kezdõ napjától (2010. szeptember
1.) kötelesek óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló többszörösen módo-
sított 1993. évi LXXIX. törvény 24.§. (1.) be-
kezdése szerint az óvoda a gyermek 3 éves ko-
rától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intéz-
mény. Óvodába írathatók azok a kisgyerme-
kek, akik 3. életévüket 2010. december 31.-ig
betöltik.

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

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

dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogo-

sító dokumentumokat,
– amennyiben gyermeke halmozottan hát-

rányos helyzetû, úgy az ezt igazoló szülõi nyilat-
kozat.

FELSÕLAJOS

LAJOSMIZSE

 

 

 

               

2010. március 30-án 
 

 

A jelenleg óvodába járó gyermekeket is újra
be kell íratni!

Az újonnan beíratott gyermekek felvételé-
rõl a szülõk 2010. június 30-ig kapnak értesí-
tést. A felvételi kérelem elutasítása esetén az
értesítést követõ 15 napos határidõn belül a
szülõk felülbírálati kérelemmel fordulhatnak
Lajosmizse Város Jegyzõjéhez.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztá-
sát az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet szabálysértésnek mi-
nõsíti.

Lajosmizse, 2010. március 11.

Csordás László
Felsõlajos község polgármestere
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Március 15-i ünnepség a „Katica” csoportban Rákóczi u.-i óvoda „Nyuszi” csoportosai ismerkedtek a vízi világgal

Farsang elteltével kéthéten keresztül a száj-
higiénia és a helyes fogápolási szokások ki-
alakításával foglalkoztunk.

Sajnos egyre többször találkozhatnak a
gyerekek „fogatlan” társakkal, felnõttek-
kel. Ezért fektettünk hangsúlyt a prevenci-
óra, vagyis a fogaik védelmére, hogy már
gyermekkorban nagyobb odafigyeléssel le-
gyenek fogaik állapota iránt.

A projekt gyûjtõmunkával kezdõdött, a
gyerekekhez közel álló fogászattal kapcso-
latos színes szórólapok, matricák, színezõk
beszerzésével, a környékbeli fogorvosok
nagy segítségünkre voltak. 17 gyermek elõ-
zetes tapasztalatot szerezhetett Szilágyiné
Anikó szájhigiénikus óvodai látogatása so-
rán. Egy fogsor maketten mutatta be a he-
lyes fogmosás technikáját. Ezt követõen a
mosdóban történõ fogmosás alkalmával le
is ellenõrizte. 

Másik alkalommal ellátogattunk a ren-
delõintézetben ahol személyre szóló álla-
potfelmérés készült fogaikról. Közben sza-
mócaízesítésû fogzománc erõsítõ anyagot
tett a fogacskákra. Kifestõvel és cukormen-
tes rágógumival ajándékozta meg õket. A
felmérés lehetõséget nyújt, hogy a késõbbi-
ekben nyomon követhessék fogaik állapo-
tának változásait. Elõzetes élményeikre
alapozva, több napon át tartó mesés, verses
játékos tevékenységgel bõvítettük ismere-
teiket.

Az elsõ mesében a fogtündér látogatott
el, aki a „párna alá rejtett kincset” a tejfo-
gakat gyûjtötte össze miközben az alvó gye-
rekek fülébe súgta, hogy a maradandó fo-
gat rendszeresen mossák, mert az hosszú
ideig velük marad. Mivel a csoportban több
kisgyereknél is megkezdõdött a fogváltás
így aktuálissá vált a mese tartalma. Ezután
a gyerekek tojástartóból fogtündér bábot
készítettek, és Mozart zenés szánkózás
4 tételének báli hangvételû dallamára „tün-
dértáncot lejtettek”.

A második napon papírzacskóból egere-
ket barkácsoltak, amit a kezükre húztak és
egy „egérlyukba” kuporodva várták „csor-
bafogú barátjukat” akit egy egér kesztyûs-

báb keltett életre. Verses mese formájában
megtudtuk, hogy nem szabad diót, mogyo-
rót törni a fogunkkal, mert könnyen letör-
het. Majd az Egér, egér címû mondókát a
bábokkal a kezükön mondogatták.

A következõ napon új ismereteket kap-
tak a metszõ, õrlõ fogak „munkájáról” vic-
ces képekkel szemléltetve a rágás, vágás,
õrlés folyamatát. Majd szógyûjtõ verseny-
nyel zárult a nap. Olyan tárgyakat, dolgo-
kat kellett mondaniuk, amilyen a foguk szí-
ne. Mi a fehér? Pl. hóvirág, hóember, tej,
tejföl stb. Az ügyes, találékony gyerekek
matricát kaptak jutalmul.

A negyedik napon Bíborka jött el látoga-
tóba, akit szintén egy kesztyûsbáb keltett
életre. A mese tanulsága a sok édességtõl
tönkremegy a fogunk. Ezután közös plakát-
készítésre került sor. Zöldségek, édességek
képei közül válogatták szét, hogy minek
örül a „kisfog” és minek nem!

Majd kooperatív tevékenységi formá-
ban, csoportokra tagolódva, játékos felada-
tokat oldottak meg. Az egyik csoport közö-
sen egy puzzle képet rakott ki, amin Mici-
mackó és barátai fogat mosnak. A másik
csoportnak kartonlapra ragasztott „mo-
solygós fogakat” kellett megkülönböztetni
a „szomorú fogacskáktól” (egy piros ko-
ronggal jelölve).

A harmadik csoport pedig krepp-papír-
ból gyûrt fehér-fekete „fogacskákat” válo-
gattak szét, ruhacsipesz segítségével az
elõttük álló táskában. A feladatok
csoportonként váltakoztak.

A hét minden napján fogászattal
kapcsolatos színezõ, társas és me-
mória játék állt rendelkezésükre. E
korcsoport számára nagyon fontos a
szerepjáték, amiben élményeiket
feldolgozzák, megszemélyesedik az
általuk eljátszott figura.

A csoportszoba egyik sarkában
„megnyitottuk” a „fogászati rende-
lõt”, ahol a „fogorvos” fehér kö-
penyben, nagyító és tükör segítségé-
vel megvizsgálta társai fogát, majd
sorra kerültek a babák, és az óvó né-

ni is. Az „asszisztensek” jó tanácsokat és
szórólapot osztottak. A „várakozók” fogak-
kal kapcsolatos képeskönyvet nézegethet-
tek.

Az utolsó nap a mosdóban fogmosás
után lepedékszínezõ tablettát kaptak a gye-
rekek, ami segítségével egyenként átbeszél-
tük, hogy fogmosáskor mire kell jobban
odafigyelni.

A fogászati ismereteken felül a játékos
tevékenység során, a gyerekek különbözõ
képességei fejlõdtek: A verselés, zenehall-
gatás közben a ritmus, a képek, tárgyak vá-
logatása során az – analízis, szintézis folya-
mata – megalapozza a matematikai logikai
gondolkodásunkat. A csipeszelés közben a
finom motorika, az írás elõkészítésében
lesz szerepe. A mese által a szókincsbõví-
tés, belsõ képzelet, fantázia fejlesztése tör-
ténik. A szerepjáték során szociális fejlesz-
tés, tolerancia, türelem, közösségi érzés ki-
alakítása. Az eszközök felhasználásával,
esztétikai érzékük, kreativitásuk fejlõdik.

Ezen képességek komplex fejlesztése so-
rán fokozatosan válnak a gyermekek nagy-
csoport végére iskolaéretté. Nagy lelkese-
déssel és érdeklõdéssel vettek részt a kü-
lönbözõ játékokban, jókedv és kacagás kí-
sérte a foglalkozásokat. Ha a gyermekeink-
nek csak egy fogát is sikerül megmenteni a
további romlástól, már megérte ennek a té-
mának a feldolgozása bízva, hogy közülük
kevesebben válnak foghíjas felnõtté.

Menyik Józsefné, óvodapedagógus

Egészséges életmód alakítás a Méhecske csoportban

Verseny: ki tud több jó fogat gyûjteni?
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Vers- és mesemondó
verseny óvodánkban

Idén került sor az elsõ Vers- és mesemon-
dó versenyre a lajosmizsei Szent Lajos úti
óvodában 2010. február 25-én, melyet óvo-
dánk anyanyelvi munkaközössége szerve-
zett. A versenyt két kategóriában hirdettük
meg. Lelkes apróságaink magyar népmesé-
vel, illetve magyar költõ versével szerez-
hettek, melyeket külön értékeltünk. Min-
den résztvevõ kisgyermek oklevelet és cso-
koládét kapott. Az elsõ három helyezett
könyvjutalomban is részesült. Mindkét ka-
tegóriában gazdára talált egy-egy közön-
ségdíj is. (plüssmackó).

A megmérettetésre 28 nagycsoportos
gyermek készült fel lelkiismeretesen. Büsz-
kék vagyunk mindannyiukra. Elõször a
mesék hangzottak el, s míg a zsûri értékelt
a résztvevõk és a vendégek az óvoda kony-
háján készült pogácsát és teát fogyaszthat-
ták. A mesemondó kategóriában Csontos
Bianka lett a bronzérmes, második helye-
zett lett Rónay Adél, az elsõ pedig Szarvas
Fanni Ildikó. A közönség díjat Tóth Réka
kapta.

Versmondásban a harmadik Dudás Dó-
ra, a második Deák Luca, az elsõ pedig
Radva Erzsébet lett. Deák Luca nemcsak a
zsûri, de a közönség tetszését is elnyerte, õ
kapta a közönségdíjat is.

Gratulálunk minden résztvevõnek, az
õket felkészítõ szülõknek, óvodapedagó-
gusoknak. Köszönjük, hogy lehetõséget te-
remtettek arra, hogy kis "emberpalántáink"
megmutathassák tudásukat. Szeretném
megköszönni az anyanyelvi munkaközös-
ség tagjainak munkáját, a tanító nénik ak-
tív részvételét és az óvoda ajándékait.

Bízom benne, hogy ezzel az elsõ ver-
sennyel sikerült hagyományt teremtenünk.

Helgert Lászlóné 
anyanyelvi munkaközösség vezetõ

Mese- és versmondó verseny gyõztesei

HÍREK FELSÕLAJOSRÓL

Nemzeti ünnepünkrõl közösen emlékez-
tünk meg az óvodásokkal és a falu lakóival a
Faluházban, ahol a Szabad Ötletek Színházá-
nak kiváló mûvészei idézték fel történelmünk
eseményeit.

A Katona József Megyei Könyvtár szerve-
zése által Koleszár Márta tartott élménydús
foglalkozást növendékeinknek Sárkánykaland
címmel.

Szintén könyvtári programra hívom fel az
érdeklõdõk figyelmét, hisz idén is megrende-
zésre kerül az országos Internet Fiesta 2010.
program. Felsõlajoson a könyvtárba március
23–25-ig szeretettel és változatos programok-
kal várjuk e rendezvény iránt érdeklõdõket!

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány nagy-
lelkû felajánlása lehetõvé teszi a felsõlajosi
óvodás és iskolás gyermekek, valamint család-
jaik számára, ingyenes „Mese mozi" elõadáso-
kon való részvételt. Az Alvin és a mókusok
után, most az 51-es bolygó, majd pedig a Légy
a HOLDON címû mese megtekintésére van
így lehetõségünk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon
emberek nagylelkû támogatásait, akik akár
adójuk 1%-val is hozzájárulnak alapítványunk
tevékenységéhez, s segítségükkel élménygaz-
daggá varázsolhatjuk a felsõlajosi családok
életét. 

Adószámunk: 18346101-1-03
Bankszámlaszámunk: 

65500130-30030927-54000001

A megmérettetések ideje elérkezett ebben a
tanévben is. Az országos Zrínyi matematika
versenyen két tanulónk ért el kiemelkedõ
eredményt, Szakali Benedek (4. oszt.) 27. míg
Makai Béla (3. oszt.) 29. helyet tudhatja e ran-
gos versenyen magáénak. Tehetséges diákja-
ink sikeresen szerepeltek az orgoványi mate-
matika versenyen is, Benedek 1. helyezést, Bé-
la pedig 4. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!

Mindeközben készülünk a jakabszállási he-
lyesíró versenyre, s hagyományainkhoz híven
az általunk megszervezésre kerülõ Somogyi
Béla Mesemondó Emlékversenyre. Az Em-
lékverseny idõpontja: 2010. április 14. Minden
kedves mesemondót szeretettel várunk!

Iskolánkban beindítottuk a „Gondos Szülõk
Klub” foglalkozásait, ahol vendégünk volt
Herceg Dóra gyógypedagógus és Szarvas Eri-
ka kineziológus.

Óvodai hírek

2010. február 6-án az óvoda dolgozói SZMK
bálat szerveztek a szülõk közremûködésével,
amely során igazán jó hangulatú farsangi mu-
latságban volt részünk. 

A tél búcsúztatása vidám hangulatban telt
óvodánkban is. A szülõkkel közösen szervez-
tük a gyermek farsangot, amely karneváli for-
gatagra emlékeztetett. A „terülj-terülj asztal-
kám”-ról a szülõk gondoskodtak, sok finom
falattal, üdítõvel. Minden beöltözött kisgyer-
mek jutalomban részesült.

Február 25-én a Lajosmizsei Napközi Ottho-
nos Óvoda szervezésében vers- és mesemon-
dó versenyen vett részt két felsõlajosi nagy-
csoportos kislány, Lunka Gréta és Pataky Vi-
vien, akik elõadásukkal emelték a verseny
színvonalát.

Változatos programok várták és várják tanu-
lóinkat a tavasz kezdetén.

FELHÍVÁS
A tankötelessé váló gyermekek 

iskolai beíratására

Szülõi értekezlet a leendõ 1. évfolyam szü-
lõinek részére 2010. május 17-én 16.00
órakor lesz a Lajosmizsei Napközi Ottho-
nos Óvoda Felsõlajosi Tagintézményében.

A Közoktatásról szóló, többszörösen
módosított 1993.évi LXXIX. törvény 6-7.
§-a értelmében a 2010-2011. tanévben tan-
köteles az a gyermek, aki 2003. 06. 01. -
2004. 05. 31-ig született, és 2010. 05.31-ig a
6. életévét betölti.

A szülõ a meghirdetett idõpontban kö-
teles tanköteles gyermekét beíratni a lak-
helye szerinti illetékes vagy a választott is-
kola elsõ évfolyamára. A gyermeket elsõ-
sorban abba az általános iskolába kell be-
íratni, amelynek körzetében lakik. 

Amennyiben a szülõ gyermekét másik
iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti is-
kolába be kell jelenteni.

Azon szülõknek, akik nem a helyi ön-
kormányzatok által fenntartott általános
iskolába kívánják beíratni gyermeküket,
ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint
kell eljárniuk.

Ha a szülõ a gyermek tankötelezettsége
teljesítésével kapcsolatban jogszabályban
meghatározott kötelezettségeit nem telje-
síti, a jegyzõ a kötelesség teljesítését elren-
deli.

A beiratkozás idõpontja: 2010. április
12-én 10.00 órától 13.00-ig és 2010. április
13-án 8.00 órától 13.00-ig

Helye: Fekete István Általános Iskola
Felsõlajosi Tagintézménye, Felsõlajos, Is-
kola u. 14–16. sz.

BEÍRATKOZÁSKOR BE KELL MU-
TATNI A GYERMEK: 

– a születési anyakönyvi kivonatát 
– lakcím kártyáját
– TAJ számát, adószámát
– óvodai szakvélemény 1 pl-át,
– tankönyvtámogatáshoz az igénylõla-

pot és amennyiben van az alábbi igazolá-
sokat: gyvt.támogatás, tartósan beteg gyer-
mek, három gyermek esetén a családi pót-
lék összege

– ha van, a Nevelési Tanácsadó ill.
Szakértõi Bizottság szakvéleményét

– tanulóbiztosítás megkötése a helyszí-
nen történik

– diákigazolványhoz 1 db (fekete-fe-
hér) igazolványkép szükséges.

Óvodai hírek
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„Ismerkedés a számítógéppel”

Idén 32 fõt, laikusokat ismertettünk meg a
számítástechnika rejtelmeivel. A januárban
és márciusban induló tanfolyam létszáma
úgy telt meg, hogy nem is került meghirde-
tésre, a jelentkezõk szájhagyomány útján
szereztek tudomást a tanfolyam indulásáról.
Jó érzéssel tölt el ez a tény, hiszen ez azt je-
lenti, hogy hallottak errõl a kezdeményezés-

rülj-terülj – zenés bábjáték. Meseerdõ Báb-
színház

Ápr. 24. szombat 14 óra
Patchwork klub. Részvétel ingyenes

Máj. 1. szombat 10 órától
Gyermek-családi majális. Részvétel ingyenes.

FOCI KUPA EGY KIS-
FIÚ GYÓGYULÁSÁÉRT
Március 14-én vasárnap azért rendeztek
a lajosmizsei sportcsarnokban foci ku-
pát, hogy az összegyûlt pénzzel hozzájá-
ruljanak Kolcsár Zsolti mûtétjének
költségeihez. Ez a nemes kezdeménye-
zés Peltzer Vilmosnétól (Pötyi), és Rácz
Gábortól származik. A szervezésben
Szarka Zoltán segédkezett. A reggel 8-
tól este 9-ig tartó torna játékvezetését
Almási László bíró ingyen vállalta. A
kupára a helyieken kívül érkeztek csa-
patok Felsõlajosról, Méntelekrõl, és
Kecskemétrõl, összesen 16 csapat neve-
zett. A kezdõrúgást Basky András pol-
gármester végezte el.

A csapatok elõször 4 db 4-es csoport-
ban körmérkõzéssel mérték össze erejü-
ket, majd ezt követõen a csoportok 1. és
2. helyezettjei az egyenes kieséses sza-
kaszban döntötték el a végsõ sorrendet:
1. Fékezõk, 2. Black Devils, 3. Gumi-
ring, 4. Rega-Metall.

A nevezési díjakból, és a kezdõrúgás
elvégzéséért felajánlott összegbõl
113 000 Ft gyûlt össze, amit az esti díjki-
osztáson a szervezõk átadtak Kolcsár
Zsolti édesanyjának.

További felajánlások az alábbi szám-
laszámon tehetõk meg Zsoltika gyó-
gyulása érdekében: MKB-10300002-
10300755-49010010

ÁPRILISI RENDEZVÉNYEINK
Ápr. 3. szombat 9 és 14 óra
Fazekas szakkör Vinnainé Csurpek Ágnes fa-
zekas vezetésével. A szakköri díj 1000 fo-
rint/fõ/alkalom.

Ápr. 10. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör Skultéti Árpád képzõmû-
vész vezetésével. A
szakköri díj 1500 fo-
rint/fõ/alkalom.

Ápr. 10. szombat 9
óra
Könyvtári kézmûves
foglalkozás gyere-
keknek. Fa uraság,
és szelet asszonyság
készítés. Vezeti: Du-
dás Klára, Király
Zsuzsanna. Részvé-
teli díj: 300 Ft/alka-
lom

Ápr. 17. szombat
9 és 14 óra
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek
Ágnes fazekas veze-
tésével. A szakköri
díj 1000 forint/fõ/al-
kalom.

Ápr. 20. kedd 18 óra
Járóföld születésna-
pi túrafotó kiállítás.
Megtekinthetõ máj.
8-ig

Ápr. 21. szerda 10.30
óra
Óvodás bérlet: Te-

rõl, s jó a híre. Sok pozitív visszajelzést
kaptunk a már kikerült és a jelenleg is
okuló tanulóinktól. Terveink szerint jö-
võre (2011-ben) is indítunk csoportokat,
melyre jelentkezõ már most is akad, így
buzdítunk mindenkit, aki szeretné alap-
szinten elsajátítani a szövegszerkesztés
és internetezés alapjait, ne habozzon,
jelentkezzen, vagy kérjen bõvebb infor-
mációt a városi könyvtárban. Fõként
idõsebb és nyugdíjasok jelentkezését
várjuk. 

A 2008-ban Európai Uniós pályázaton
hálózat és számítógéppark fejlesztésre kiírt
pályázaton sikerrel vettünk részt, mely idén
realizálódott. Ennek keretén belül 6 új fel-
használói gépet vásároltunk, melyeken már
el is sajátíthatják a tanfolyam anyagát.

Dudás Klára
informatikus-könyvtáros

Megújult a gyermekkönyvtár is! Új
gépekkel, átalakított, újraálmo-
dott elrendezéssel várjuk a gyere-
keket is!

LAJOSMIZSE VÁROS MÛVELÕDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
www.lmizsekultura.hu
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LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás

A BKMLSZ (Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó
Szövetség) serdülõ teremtornájának selejtezõ-
jére február 14-én, vasárnap került sor Kis-
kunfélegyházán. Csapatunk az 1. helyen vég-
zett, ezzel bejutott a döntõbe, amely 20-án,
szombaton volt Jánoshalmán. Ott is sikerült
veretlenül, 18 rúgott, 1 kapott góllal megsze-
rezni a tornagyõzelmet. Különdíjat kapott
Ilonka Ferenc Richárd és Szatmári Zoltán. 

Ugyanez a csapat a Dabas kupán a 2. he-
lyen végzett február 7-én. A torna gólkirálya a
lajosmizsei Duduj Zsolt, a legjobb játékosa
Ilonka Ferenc Richárd (szintén LVLC) lett.
Csapattagok: Szatmári Zoltán, Kiss Ádám,
Kis Richárd, Treiber Szabolcs, Ilonka Ferenc
Richárd, Duduj Zsolt, Valkai Norbert, Révbé-
ri Zsolt, Nagy Roland. Edzõ: Faragó Gyula.

Az 1999-2000-es születésûek csapata 1. he-
lyen végzett január 30-án a jakabszállási Hú-
sos kupán. A torna legjobb kapusa Guttyán
Patrik (LVLC) lett. A február 14-én megren-
dezett Dabas kupán a 2. helyet sikerült meg-
szerezniük, a verseny gólkirályi címét a lajos-
mizsei Kun Márk érdemelte ki. Az U11-es
csapat tagjai: Guttyán Patrik, Varga Zsombor,
Sípos Szabolcs, Görbe Marcell, Szabó Andor,
Halmavánszki Máté, Hornacsek Dávid, Ódor

Zoltán, Rideg Ferenc, Kun Márk,
Kollár Benedek, Nagy Roland, B.
Nagy Roland, Nagy Lambert. Edzõ:
Faragó Gyula.

Az 1997-98-asok a Magyar Gyer-
mek Labdarúgó Szövetség (MGYL-
SZ) téli tornáján végeztek a 2. helyen
február 26-án, Kecskeméten. A csa-
patban szerepeltek: Treiber Emil,
Treiber Gergõ, Vas Krisztián, Kun
Dániel, Spiegelberger Tamás, Varga
Bence, Pruma Olivér, Várkonyi Má-
tyás, Szaszkó Csaba, Bujdosó Zoltán,
Gábor Lukács József, Csóri Arnold,
Balogh István. Edzõ: Faragó Gyula.

Január 21-én, csütörtökön meg-
kezdte a felnõtt és az ifjúsági csapat is a felké-
szülést a tavaszi idényre. A szakmai munkát
továbbra is a Faragó Gyula, id. Sajó László
edzõpáros irányítja. A felnõtt keretbe új játé-
kosok érkeztek: Csontos Imre kapus Nagykõ-
rösrõl, Mata Zoltán bal lábas támadó (õ lajos-
mizsei lakos, legutóbb Orgoványon játszott,
elõtte Ladánybenén), Ferenc Zsolt védõ
(ladánybenei, Izsákon szerepelt az NB III-
ban). Csorba István és Csorba Mihály vissza-
tértek Dánszentmiklósról. Osbáth Bence
Nyárlõrincrõl, Lambisi Cristian Hernádról,
Ordasi Péter Ladánybenérõl igazolt csapa-
tunkhoz. 

Az ifjúsági csapat kerete egy új játékossal
bõvült. Pintér Zsolt Nemeskoltáról
Lajosmizsére költözött, itt folytatja pályafutá-
sát. Konyor Márk kevés játéklehetõséget ka-
pott az LVLC-ben, ezért Hernádra igazolt.

A bajnokság tavaszi idénye március 7-én
kezdõdött. Csapataink a Tabdi KSE ellen lép-
tek pályára. Az ifjúságiak 7-1-re gyõztek (Gól:
Hriazik Attila 2, Cserni János 2, Ács Krisztián,
Hajdú Roland, Kollár Péter), a felnõttek 2-2-
es döntetlent játszottak (Gól: Mata Zoltán,
Sajó Attila). 

Faragó Gyula

váth 1, Czövek 3(1/0), Farkas 3, Szórád 4,
Godán – Sándor 1, Jordán, Horváth 1, Czövek
3(1/0), Farkas 3, Szórád 4. Csere: Szabó (k),
Kovács (k), Veszelszki 4, Szendi, Bálint, Ta-
kács 4(4/2), Peltzer 3(1/1). Edzõ: Rapi Róbert.
Kiállítás: 4, ill. 4 perc, 7 m-es: 7/3, ill. 3/1

Az új edzõvel debütáló hazai csapat remek
I. félidõt produkált. Bár 13 percig együtt volt a
két csapat (4-4), ezután Godán vezérletével 9-
1-es szériát produkáltak a mizsei fiúk, így
nyolc gólos hazai elõnnyel vonultak pihenõre
a csapatok. Szünet után folytatódott a hazai
fölény, s a 40. percben már 11 góllal vezettek,
ám ekkor „porszem került a gépezetbe”, és 13
perc alatt szorossá vált a mérkõzés (19–17), de
túl sok aggodalomra nem volt ok, hiszen a hát-
ralévõ 7 percben már csak hazai gól esett, így
végül is simán sikerült gyõzni a tabella 2. he-
lyezettje ellen. Ifjúsági eredmény: Mizse KC –
Dabas 52–22 (24–9)

NB II. Kelet 14. forduló
Gyömrõ VSK - Mizse KC 32–30 (13–15)

Gyömrõ, 200 nézõ, vezette: Horváth,
Kosztend. Mizse KC: Godán – Peltzer 4, Ta-
kács 7(3/1), Horváth, Szórád 2, Czövek 3, Far-
kas 1. Csere: Szabó (k), Kovács (k), Sándor
4(1/1), Veszelszki 6(4/3), Kiss 2, Szekeres 1,
Bálint. Edzõ: Rapi Róbert, Kiállítás: 14, ill. 10
perc, 7-m-es: 7/6, ill. 8/5

A bajnokesélyes, 2. helyezett otthonában
remekül kezdtek a vendégek, a 10. percben
már 7-2-re vezettek. Ezután feljavultak a haza-
iak, szorosabb lett a mérkõzés, de így is két gó-
los vendég elõnnyel tértek pihenõre a csapa-
tok. A II. félidõben folytatódott az óriási küz-
delem, fej-fej mellett haladtak a csapatok, de
tartani tudtuk a két gólos elõnyt egészen az 50.
percig.

Elfogyni látszott a mizsei fiúk ereje (a dur-
ván, és többször büntetlenül védekezõ hazaiak
két kezdõemberünk sérülését okozták
(Czövek, Farkas), s így az utolsó 10 perc már a
hazaiaké volt, s a végén a szerencsésebb csapat
nyert. A vereség ellenére emelt fõvel jöhettek
le a vendégek a pályáról.

Ifjúsági eredmény: Gyömrõ – Mizse KC 31-
38 (13-20)

MKC. Legjobb góllövõi: Kozma 12, Bálint
és Lagzi-Kovács 7-7, Szendi 6

Sápi Zsombor

Február 13-án Bugacon a leány egyéni verseny-
számokkal megkezdõdtek a diákolimpia me-
gyei döntõi. A 8 éven aluliak kategóriájában
Kun Vivien a Fekete István Általános Iskola ta-
nulója nagy küzdelemben a harmadik helyet
szerezte meg.

A csapatversenyek március 20-án Kunszent-
miklóson, a fiú egyéni versenyszámok április
17-én Tiszaalpáron kerülnek megrendezésre.

Jól szerepeltek a február 20-án Kecskemé-
ten, négy korcsoportban megrendezett orszá-
gos gyermek sakkversenyen a lajosmizsei fiata-
lok. A legkisebbeknél Kun Vivien elsõ lett.
Márton Attila a negyedik, Váradi Tamás a holt-
versenyes 5-9 helyezést szerezte meg korcso-
portjában a több mint száz résztvevõ között.

Móczó István

NB II. Kelet 12. forduló
Vecsési SC – Mizse KC 25–19 (14–12)

Vecsés, 100 nézõ, vezette: Kozák, Wenzel.
Mizse KC: Godán – Sándor 4(3/2), Jordán 5,
Horváth, Czövek 2, Farkas, Szórád 3. Csere:
Szabó (k), Kovács (k), Kiss 2, Szendi 1, Tóth 1,
Bálint 1, Peltzer. Edzõ: Szekeres László, Kiál-
lítás: 14, ill. 6 perc, 7 m-es: 2/2, ill. 5/2

Úgy látszik igaz a mondás: jó fõpróba,
(Mizse-kupa) gyenge elõadás. Baljós elõjelek-
kel utazott el a csapat a tavaszi idénynyitó
mérkõzésére. Pénteken Mészáros D. Békésre
igazolt, Takács munkahelyi elfoglaltság,
Veszelszki pedig külföldi tartózkodás miatt
nem állt rendelkezésre, így a tartalékos csapat
nehéz vidéki mérkõzésre számíthatott. Sajnos
a várakozás beigazolódott. A fiatal, csonka
csapatunk felborítva a papírformát, sima vere-
séget szenvedett a rutinos hazaiaktól, akik a
kiesés elkerüléséért küzdenek. Csapatunk ve-
zér nélkül, szétesõen, gyengén játszott, és fájó

vereséget szenvedett, s így nem sikerült a köz-
vetlen élmezõnyhöz a felzárkózás. Ifjúsági
eredmény: Vecsés – Mizse KC 32–32 (18–11)

Edzõváltás a felnõtteknél...

A Mizse KC elnöksége márc.1-i ülésén fel-
mentette Szekeres Lászlót a felnõtt csapat
edzõi posztjáról, s a jövõben mint utánpótlás
edzõre, és játékosként számítanak rá.

Utódjául Rapi Róbert lett kinevezve márc.
2-tól, az idényre szóló megállapodással.

Rapi Róbert korábban a Mizse KC játéko-
sa is volt, késõbb edzõként Tiszakécskén, Kis-
kunfélegyházán és Kiskõrösön dolgozott
NB II-ben, ill. NB I/B-ben.

NB II. Kelet 13. forduló
Mizse KC – Dabas VSE II. 23–17 (13–5)

Lajosmizse, 200 nézõ, vezette: Csorba, Gyuris.
Mizse KC: Godán – Sándor 1, Jordán, Hor-

MIZSE KC – kézilabda

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

SAKK
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Szívet-lelket melengetõ, felemelõ-
en szép március 15-i mûsort élhet-
tünk át az iskola tanárai, jelenlegi
és volt diákjai jóvoltából. Jókai Mór
A kõszívû ember fiai címû regényé-
nek színpadi adaptációját láthatta a
lajosmizsei nagyérdemû. Nem csa-
latkozott, aki rászánta magát az
együtt ünneplésre, mert ünnep volt
a javából! Az elõadás megálmodó-
ját és színpadra állítóját, László Ildi-
kót, a Fekete István Általános Isko-
la magyartanárát, könyvtárosát fag-
gatom a részletekrõl. 

Az elõkészületekrõl értesülve, a
meghívót olvasva, bizton állítha-
tom, hogy meghûlt az emberben a
vér a gondolattól, hogy ezt az érint-
hetetlennek gondolt regényóriást
hogyan lehet úgy megszelídíteni,
hogy az a játékosokhoz és a közön-
séghez is utat találjon egy fõleg
gyerekekkel elõadott díszelõadás
keretein belül. 

Pár évvel ezelõtt az 5-7. évfo-
lyam kötelezõ olvasmányaiból ké-
szítettünk az iskolában egy kiad-
ványt Kötelezõk kötetlenül címmel.
Célunk az volt, hogy ezeket a regé-
nyeket közelebb vigyük a gyerekek-
hez. A kõszívû ember fiai címû re-
gény rövidítése, „kötetlen kidolgo-
zása” az én feladatom volt. Elké-
szültekor felmerült az ötlet, hogy jó
téma lehetne egy március 15-ei
mûsorhoz. Elhessegettem a gondo-
latot. Amikor viszont decemberben
igazgató úr megkérdezte, elválla-
lom-e a március 15-ei mûsor meg-

rendezését, eszembe jutott. Kiegé-
szítésre, átdolgozásra került a meg-
lévõ anyag.

Ez a regény, amit hangsúlyozni is
kívántam a forgatókönyv megírása-
kor is, támadhatatlan és örökérvé-
nyû igazságokat és értékeket hor-
doz. Ezért választottam és tartot-
tam ki mellette, meg látva a gyere-
kek lelkesedését, onnan már nem
volt visszaút.

Milyen nehézségekbe ütköztél
munkád során?

Január elejétõl heti két alkalom-
mal próbáltunk, ez kemény munkát
jelentett a gyerekeknek is, akik min-
den próbán ott voltak. Holtpontjaink
voltak, de nehézségeink nem. Min-
dig minden megoldódott. Olyan ér-
zésem volt sokszor, hogy ezt min-
denki egyformán nagyon akarja, és
ezért kell sikerülnie, és sikerült is.

Milyen élményeket szereztél a
megvalósítás során?

Hetven ember szerepelt ebben a
mûsorban. A szereplõk hezitálás
nélkül vállalták a feladatot. Senki
sem kérdezte meg, hogy „mit ka-
punk ezért?” Nem volt probléma, ki
milyen szerepet kapott. Minden
próbán ott volt mindenki. 

Az egy nagyon jó érzés, amikor
ennyien együtt éljük meg azt, hogy
a kezdeti zûrzavaros, kaotikus álla-
potból egy szép, hatásos mûsor ke-
rekedik. Összehozta a munka a
gyerekeket. Figyeltek egymásra és
egymás szerepeire. Látom az isko-
lában, hogy összeköti õket a közös
élmény. Ez egy nagy kaland volt.

A legnagyobb élményem az,
hogy a mûsor óta eltelt egy hét alatt
többször hallottam, hogy a mûsor-
ban szereplõ gyerekek egymás kö-
zött szó szerint idéznek az elõadás
szövegébõl. A hatás a lelkekben
nem maradt el.

Az egyik legkényesebb kérdés,

mert teljességgel válaszolni rá
szinte lehetetlenség: kik azok, akik
támogatása, segítsége nélkül nem
jöhetett volna létre ez a sikeres
produkció?

Nagy összefogás eredménye-
képpen jött létre az elõadás. Na-
gyon örültem, hogy a fõszerepekre
elvállalta a felkérést Fekete Irén kol-
léganõm és a már elballagott diák-
jaink közül Imre Lõrinc, Kovács
Gáspár, Radics Péter és Szemán
Bars. Adonyi Gabriella tanította be a
huszártáncot, és a próbák alatt is
nagy segítségemre volt. A keringõ,
mazurka, keleti tánc betanításában
közremûködött Mezei Anett és
Ábrámovics Anita. Baradlay Kazi-
mir hangját Jászgulyás András köl-
csönözte. A jelmezek nagy része
Prágai Angéla jóvoltából került a
szereplõkre, a díszlet Danics Péter
tervei alapján készült, a látvány és a
technika Sinka Tibornak volt kö-
szönhetõ. Még egyszer: köszönet
mindenkinek! 

(Szerk.)

MÁRCIUS 15.
ÖRÖKÉRVÉNYÛ ALAPANYAGBÓL – ITTHONI LÉLEKKEL

Fotók: Rigó Pál

Köszönjük a Fekete István Általá-
nos Iskola tanulóinak, a felkészí-
tõ pedagógusoknak, valamennyi
közremûködõnek a magas szín-
vonalon megrendezett és elõa-
dott mûsort, amellyel felidézték
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeit. Fe-
ledhetetlen ünnepi hangulatot te-
remtettek.

Basky András polgármester
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