
HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember–október

Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész

Lajosmizse Város Közmûvelõdéséért szakmai kitüntetõ díj: Bakacsi Ernõ

Lajosmizse Város Közmûvelõdéséért szakmai kitüntetõ díj: Zsiér Sándor

Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért szakmai kitüntetõ díj: dr. Szabó Irén

Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért szakmai kitüntetõ díj:
Védõnõi munkaközösség, melynek nyugdíjas és aktív tagjai: Robár Lajosné, Tóth Sándorné, 

Bujdosó Gellértné, Balla Istvánné, Schnörch Péterné, Tábiné Szõrös Alice, 
Labanczné Tercsi Erika, Revákné Szívós Klára, Mák-Terenyi Nóra

Lajosmizse Város Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért szakmai kitüntetõ díj: Zsikla Béláné

Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntetõ díj: Sipos Ottó

Lajosmizse Város Településfejlesztéséért szakmai kitüntetõ díj: Gerébi Kúria Kft.

Szent István-napján átadták 
a városi kitüntetéseket

Gratulálunk minden díjazottnak!
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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

Czigány Lajos Fidesz – Magyar Polg.
Szöv./Kereszténydem. Néppárt

Farkas Ferenc Független 
Gazsó Borbála Független 
Juhász Gyula Független 
Keresztes Tibor Független 
Kun János Független 
Majoros István Független 
Makainé Antal Anikó Független 
Nagy Klára Független 
Ubornyák Mihály Fidesz – Magyar Polg.

Szöv./Kereszténydem. Néppárt

1. számú választókerület
Apró Ferenc Lajosmizsei Iparosok

és Kereskedõk Egyesülete
Holminé Sebõk Márta Lajosmizsei Gazdakör
Péli Szilveszter János Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Sikár József Magyar Szocialista Párt  
2. számú választókerület
Katona Jánosné Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Keresztes Ferenc Lajosmizsei Gazdakör  
Sári János Magyar Szocialista Párt  
Vass Levente Lajosmizsei Iparosok

és Kereskedõk Egyesülete  
3. számú választókerület
Gáspár Vilmos Lajosmizsei Gazdakör
Homoki Zoltán Magyar Szocialista Párt
Józsáné Dr. Kiss Irén Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Juhász István Lajosmizsei Iparosok 

és Kereskedõk Egyesülete
Madi Sándor Független
4. számú választókerület
Koller Dániel Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Mátéfiné Csordás Mária Lajosmizsei Iparosok

és Kereskedõk Egyesülete  
Mészáros Attila Magyar Szocialista Párt  
Orbán Antal Lajosmizsei Gazdakör
5. számú választókerület
Baranyi-Rostás Rodrigó Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
Csorba Mihály Magyar Szocialista Párt  
Kolompár László Független 
Terenyi Sándor Lajosmizsei Iparosok

és Kereskedõk Egyesülete  
Tóth Viktor Lajosmizsei Gazdakör
6. számú választókerület
Dr. Adonyi Lajos Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Mészáros Attila Pál Magyar Szocialista Párt  
Oláh Attila Lajosmizsei Gazdakör  
Verdung Imre Lajosmizsei Iparosok

és Kereskedõk Egyesülete  
7. számú választókerület
Belusz László Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Kovács-Nagy Zsigmond Lajosmizsei Iparosok

és Kereskedõk Egyesülete  
Mihálka Mária Erzsébet Magyar Szocialista Párt  
Sápi Tibor Lajosmizsei Gazdakör  
8. számú választókerület
Bravik János Magyar Szocialista Párt  
Kollár László Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  

Balog Ildikó Magyarországi Nemzeti, Etnikai
Kisebbségek Érdekvéd. Egyesülete

ifj. Balog János Magyarországi Nemzeti, Etnikai
Kisebbségek Érdekvéd. Egyesülete

Balog János Magyarországi Nemzeti, Etnikai
Kisebbségek Érdekvéd. Egyesülete

Baranyi-Rostás Rodrigó „LUNGO DROM” 
Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség

Csorba János „LUNGO DROM” 
Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség

Kocsisné Danyi Veronika Magyarországi Nemzeti, Etnikai
Kisebbségek Érdekvéd. Egyesülete

Kökény Zsuzsanna Szilvia „LUNGO DROM” 
Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség

Lakatos Pál „LUNGO DROM” 
Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség

Basky András Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  

Önkormányzati választások 2010. október 3.
LAJOSMIZSE VÁROS JELÖLTJEI

Lajosmizse város egyéni választókerületi képviselõjelöltjei

Egyéni listás képviselõ jelöltek

Polgármester-jelölt

Polgármester-jelölt
FELSÕLAJOS KÖZSÉG JELÖLTJEI

Bogdán Jenõ Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt  

Juhász Gyula Független 

Kucsera László Lajosmizsei Iparosok
és Kereskedõk Egyesülete  

Rubos János Lajosmizsei Gazdakör  
Kompenzációs listát az alábbi szervezetek állítottak
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Lajosmizsei Gazdakör
Lajosmizsei Iparosok és Kereskedõk Egyesülete 
Magyar Szocialista Párt

Települési cigány kisebbségi önkormányzati választás
képviselõjelöltjei
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Lajosmizse Város Önkormányzata 2008. év
elején "Lajosmizse város csatornahálózatá-
nak kiépítése és szennyvíztisztító telepének
bõvítése" címmel elsõ fordulós pályázati do-
kumentációt nyújtott be a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatóságához, amellyel az elõkészítõ munká-
latokra nettó 72.204.950.- forint támogatást
nyert. A beruházás költsége nettó 2,1 - 2,2
milliárd forint között várható. Az Európai
Unió a szennyvízcsatorna beruházásnál a
megvalósítást maximum 85 %-ban támogat-
ja. A beruházás önereje (minimum 15 %)
csak hitelbõl oldható meg. A beruházást az
Európai Unió csak akkor támogatja, ha te-
lepülési szinten 75 %-os rákötési hajlandó-
ság mutatható ki. Azokban az öblözetek-
ben, utcákban, ahol ez a százalékos arány
megvan, ott a beruházás megvalósul.
Az elõkészítõ munkálatok során elõírt fel-
adatok teljesítését követõen, 2010. október
31-én az önkormányzat második fordulós
pályázatot fog benyújtani, amely sikeres el-
bírálásának egyik feltétele a Vízi-közmû
Társulat (továbbiakban: Társulat) létreho-
zása. Az önkormányzat meghatalmazottjai
2010. augusztus 3-án kezdték meg a közel
2400 érintett ingatlan felmérését, a Társulat-
hoz való csatlakozási szándékuk tárgyában.
A meghatalmazottak számos ismétlõdõ,
gyakran elõforduló kérdéssel találkoznak
munkájuk során, amelyekrõl ezúton szeret-
ném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot:
Miért kell az érdekeltségi hozzájárulás megfize-
tésérõl elõre nyilatkozatot tenni, még a pályázat
benyújtása elõtt?

A pályázat benyújtásához, és a hitel felvétel-
éhez szükséges a Társulat megalakulása. A
pályázat benyújtásakor a Társulatnak banki
hitel ígérvénnyel kell már bizonyítania, hogy
a szükséges önerõ rendelkezésre áll. 
Miért szerepel 480.000.- forint az aláírandó
nyilatkozatban, amikor az ténylegesen 245.019
.- forint?
Az OTP Bank Nyrt. által meghirdetett la-
kástakarék pénztári konstrukció pontos
megnevezése: Korzó 0,5 (480.000.- forint).
A Magyar Állam, a lakás-elõtakarékosságról
szóló 1996. évi CXIII. törvény (továbbiak-
ban: törvény) alapján, a lakáscélra történõ
elõtakarékoskodást rendszeres havi befize-
tések esetén 30 % állami támogatással tá-
mogatja. Így lehetséges, hogy a 86 hónapon
át fizetett havi 2110.- forint (181.460.- forint
összesen) végösszege az állami támogatá-
sokkal pontosan 245.019.- forint, amely ösz-
szeg kizárólag a csatornázási beruházásra, a
lakossági hozzájárulás kiegyenlítésére fordí-
tódik. A 86. hónap lejárta után a lakos - ha
akar -egy támogatott kamatozású hitelt igé-
nyelhet saját részre, amelyet szintén lakás
céljára kell felhasználni. Ennek a hitelnek a
maximális összege 480.000-
245.019=234.981.- forint. Ezt a lehetõséget
a törvény nyújtja, de mindenki maga dönti
el, hogy a hitel részét a 86 hónap lejárta után
igénybe akarja-e venni. Ez már nem része a
csatornázási beruházásnak! 
A lakástakarék pénztári szerzõdések kötése-
kor a bank számlanyitási díjat számol fel,
amelynek mértéke a szerzõdéses összeg 1
%-a, ennél a konstrukciónál tehát 4800.- fo-
rint. Ezt a számlanyitási díjat az önkormány-
zat magára vállalta, hogy ösztönözze a lakos-
ság rákötési hajlandóságát.  A sikeres tár-
gyalásoknak köszönhetõen az OTP Bank
Nyrt. 50 %-os számlanyitási kedvezményt

adott az önkormányzat részére, így a számla-
nyitási díj mértéke 2400.- forint.
Fix-e a havi 2110.- forint?
Igen, a törvény garantálja, hogy 86 hónapon
keresztül nem változik a törlesztõrészlet. 
A 2110.- forintot milyen formában lehet befizet-
ni?
Ingyenesen: bármely OTP Bank Nyrt. bank-
fióknál történõ befizetéssel, és otthonról át-
utalással. Költség-térítéses formában: Az OTP
Bank Nyrt-nél megadott csoportos megbízás
által (ennek a módnak a díját az OTP Bank
Nyrt. határozza meg), vagy postán csekkel,
történõ befizetéssel (+100.- forint).
Miért az OTP-LTP, miért nem a Fundamenta?
Az önkormányzat megversenyeztette a két
lakástakarék pénztári konstrukciót és az
OTP-LTP adta a kedvezõbb ajánlatot.
Máshol is meg lehet kötni a szerzõdést?
Ez egy egyedi szerzõdés, ami csak a lajos-
mizsei szennyvíz csatornázási beruházására
érvényes, csak itt alkalmazható, zárt közös-
ségben és meghatározott darabszámban.
Szerzõdést kötni csak az önkormányzat által
meghatalmazott személyeknél lehet.
Ha valakinek van Fundamentája, lehet-e OTP-
LTP-je?
Csak abban az esetben, ha a meglévõ
Fundamentás szerzõdését valamely közvet-
len családtagjára kedvezményezteti, vagy
felmondja a meglévõ szerzõdését és  vissza-
kéri a befizetett összegeket. Bármely közvet-
len nagykorú családtagjára megköthetõ a
csatornás LTP!
Mi a helyzet, ha valakinek nincs adóazonosító
száma?
Az APEH-nál lehet megkapni személyesen,
vagy meghatalmazotton keresztül. Adóazo-
nosító szám hiányában érvénytelen az LTP
szerzõdés, ugyanis az állami támogatást la-
kosonként az adóazonosító szám alapján
tartják nyilván.
Mi a teendõ a postaládában talált értesítõ lap-
pal?
Az önkormányzat által megbízott személyek
feltehetõleg nem találták otthon az ingatlan
tulajdonosát. Kérem, hogy az értesítõ lapon

Tisztelt Adózók!
Az adózás rendjérõl szóló 2003.évi
XCII.tv.(Art.) 37.§-a alapján a helyi adók
(beleértve a helyi iparûzési adó második
félévi adóelõlegét is), a gépjármûadó és
más önkormányzat felé teljesítendõ köte-
lezettségek következõ félévi részletét 2010.
szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlék
mentesen megfizetni.

A fizetendõ adó összegérõl az értesítõk
augusztus hó végén postázásra kerültek.

Az értesítõn „adótárgyanként” szerepel
a gépjármûadóban  folyó évben adóztata-
tott jármûveinek adata(rendszám). Az ön-
adózás szabályai szerint teljesítendõ a
2010. második félévi helyi iparûzési adó-
elõleg, a talajterhelési díj és a beszedett
idegenforgalmi adó.

Az egyéb illetve idegen bevételek szám-
lán jelennek meg olyan köztartozások,
amelyeket az adóhatóság – fizetés elmara-

dása esetén más szervek átjelentése alap-
ján – adók módjára köteles behajtani.

Az értesítõn megjelennek az Ön 2010.
évi fizetési kötelezettségei és a múlt
év(ek)rõl elmaradt tartozásai is. Az esetle-
gesen meglévõ adótartozások (ezek az Ér-
tesítõben a „kézhezvételkor fizetendõ”
megjegyzéssel) késedelmi pótlékkal terhel-
tek. A már esedékes tartozások után a ké-
sedelmi pótlék 2010. július 30. napjáig ke-
rült felszámításra.

A fizetési kötelezettséget a bankszámlá-
val rendelkezõ adózó (vállalkozók) átuta-
lási megbízással, a bankszámlával nem ren-
delkezõ adózó (magánszemély) belföldi
postautalvánnyal (csekken) vagy folyó-
számlájáról történõ átutalással teljesítheti.

Az adófizetési kötelezettséget adóne-
menként külön-külön, a megfelelõ számla-
számra kell teljesítenie.
Felhívjuk a helyi iparûzési adózók figyel-
mét arra, hogy az Art.32.§ (1) bekezdése

alapján 2010. évtõl annak az adózónak,
akinek társasági adóelõleg kiegészítési kö-
telezettsége lehet, 

– a helyi iparûzési adóelõleg-kiegészítés
összegérõl az önkormányzati adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon a
tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig (de-
cember 20.) nem csak befizetést, de beval-
lást is tennie kell.
Amennyiben a fentiekkel vagy az értesítõ-
vel kapcsolatban kérdése merülne fel az
Adócsoport munkatársai készséggel állnak
rendelkezésére telefonon a 76/555-234 v.
555-235 telefonszámon, vagy személyesen,
ügyfélfogadási idõben a Városháza fszt.
15–16. szobájában.

Ügyfélfogadás:

Hétfõ 8–12-ig, 13–16-ig
Szerda 8–12-ig, 13–16-ig
Csütörtök 8–12-ig, 13–16-ig

T Á J É K O Z T A T Á S
KEOP-7.1.2.0-2008-0076

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
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szereplõ telefonszámot hívják fel, és telefo-
non egyeztessenek egy Önöknek megfelelõ
idõpontot a találkozóra.
Miért nem marad másolat az aláírt dokumen-
tumokból?
Az aláírandó papíroknak az egyik része
szándéknyilatkozat, rácsatlakozási hajlandó-
sági nyilatkozat. Ezekbõl szükségtelen két
példányt kitölteni, mert a dokumentumok
tartalmát az aláíró helyben megismeri. 
Az Lakástakarék pénztári 4 példányos szer-
zõdés papírjait - ahol a 86 hónap x 2110.- fo-
rintos fizetését vállalja a lakos - taralmi és
formai ellenõrzés után az OTP Bank Nyrt.
aláírja, és postai úton fogja kiküldeni a szer-
zõdõ része a másolati példányt, valamint egy
elfogadó levelet, hogy mindent rendben ta-
láltak. Ez körülbelül 30 napot vesz igénybe,
ha helyesen van kitöltve a szerzõdés. Az irat-
minták megtekinthetõk Lajosmizse Város
Önkormányzatának honlapján (www.lajos-
mizse.hu).
Meddig lehet megkötni a szerzõdést?
A megbízottaknak 2010. augusztus 3-tól
2010. szeptember 15-ig lehetõség szerint az
összes ingatlant fel kell keresniük, mivel az
önkormányzatnak ezt követõen még határ-
idõs adatszolgáltatási kötelezettsége van.
Ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy
2010. szeptember 15-ig szíveskedjenek nyi-
latkozni csatlakozási szándékukról a Vízi-
közmû Társulathoz. Amennyiben Önöket
még nem keresték fel, az alábbiakban meg-
adott telefonszámokon tájékoztatást tudnak
adni az Önök szervezõjérõl és telefonszámá-
ról. A 2010. szeptember 15. és szeptember

30. közötti idõszakban az esetlegesen hibá-
san megkötött szerzõdések javítását intézik
a megbízottak. 
A kedvezményes szerzõdések megkötésére
2010. szeptember 15-ig van tehát lehetõség.
Kérem Önöket, hogy mindenki az utcájában
megbízással rendelkezõ szervezõvel kösse
meg a szerzõdést. Amennyiben ennek elhá-
ríthatatlan akadálya van, lehetõség van
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
pénztáránál, Jagica Erika ügyintézõnél meg-
kötni a szerzõdéseket, pénteki napokon
08:00 órától 13:00 óráig.
Hol megy be a csõ, a tisztító akna a telekre?
A kivitelezés során, amikor az utcában kije-
lölik, hogy az ingatlannál hol haladjon be a
szennyvízvezeték és a tisztító akna, a tulaj-
donos javaslatot tehet - amennyiben az mû-
szakilag lehetséges - annak elhelyezésre (ka-
pun belül 1m).

További kérdéseikkel kérem, hogy keressék
Szabó István urat (06-20/93-76-390), aki a
szervezésért felelõs, valamint Lajosmizse
Város Polgármesteri Hivatala Intézmény-
irányító és Településfejlesztési Iroda mun-
katársát, Dodonka Csabát (06-76/356-
211/115 mellék).

Lajosmizse, 2010. szeptember 08.

Tisztelettel: 

Basky András sk.
polgármester

Az árverést kiíró: Lajosmizse Város
Önkormányzata

Az árverés helye: Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatala, 6050 Lajosmizse,
Városház tér 1., díszterem

Az árverés ideje: 2010. október 6. 10.00
óra

Az árverésre kerülõ lakás: Lajosmizse,
Dózsa Gy. u. 102. I. em. 1. sz. alatti tár-
sasházban lévõ három szobás 83 m2 -es,
egyedi gáz központi fûtéses ingatlan.

Kikiáltási ár: 14 900 000 Ft

Az árverési biztosíték összege és letétbe
helyezésének módja, határideje: Az
árverési biztosíték összege 2 980 000 Ft,
melyet a Polgármesteri Hivatal pénztárá-
ban 2010. október 6-án 9.45 óráig kell
letétbe helyezni.

A vételár megfizetésének módja és
határideje: Az árverési vevõ köteles a tel-
jes vételárat az árveréstõl számított 30
napon belül megfizetni. Amennyiben a
vevõ banki kölcsönbõl kívánja teljesíteni a
vételár egy részét, akkor ezt a szándékát a
polgármesternek az árveréstõl számított 5
napon belül köteles jelezni.

Az árverésen történõ részvétel feltételei:
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot
tenni személyesen, vagy meghatalmazás
útján lehet. A meghatalmazást közokirat-
ba, vagy teljes bizonyító erejû magánoki-
ratba kell foglalni.

Az árverésre jelentkezés helye, módja
és ideje: Az árverésre jelentkezni szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján lehet a
Polgármesteri Hivatal dísztermében 2010.
október 6-án 10.00 óráig az árverési biz-
tosíték letétbe helyezésének igazolása
mellett. 

Az árverésre kerülõ lakásról Lajosmizse
Város Polgármesteri Hivatala Intézmény-
irányító és Településfejlesztési Irodájánál
lehet információt kérni ügyfélfogadási
idõben telefonon, vagy személyesen.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda, és
csütör tök 8.00–11.30 óráig és
13.00–15.30 óráig. Telefon: 76/356-
211/122-es vagy 115-ös mellék.

Az árverésre kerülõ lakást az alábbi
idõpontokban lehet megtekinteni:
2010. október 1-én 9.00–10.00 óráig,
2010. október 4-én 14.00–15.00 óráig és
2010. október 6-án 8.00–9.00 óráig.

A kifüggesztés napja: 2010. augusztus 19.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Az ÁROP–1.A.2 „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának
fejlesztése a  modernizáció jegyében”projekt zárása

2010. augusztus 16-ával zárult Lajosmizse Város Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A-2008-
0091 jelû, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a  modernizáció je-
gyében” címû projektje. 

A projekt keretében elkészült az elektronikus ügyfélkapu, mely 2010. augusztus 2. nap-
jától elérhetõ Lajosmizse város hivatalos honlapján, a www.lajosmizse.hu címen az
Elektronikus ügyintézés menüpont alatt. A rendszer használatával kapcsolatos részle-
tes információk miatt kérem, olvassák el a Használati útmutatót, mely szintén elérhetõ a
honlap fent megjelölt menüpontja alatt. 

A projekt második elemeként kidolgozásra került „Lajosmizse Város Önkormányzata Te-
lepülésüzemeltetési és -Fejlesztési Programja”, melyet Lajosmizse Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete 2010. augusztus 11-én a 103/2010. (VIII.11.) ÖH-val fogadott
el. A Program és az elkészítését megalapozó dokumentumok megtekinthetõk a honla-

punk Európai Uniós pályá-
zatokkal kapcsolatos felü-
letén.

A projekt harmadik része-
ként megvalósult továbbá
az ügyfélhívó rendszer to-
vábbfejlesztése, mely lehe-
tõvé teszi az elektronikus
idõpontfoglalást. A szüksé-
ges információk elérhetõk a
www.lajosmizse.hu Elektro-
nikus ügyintézés menü-
pont alatt.

Basky András polgármester
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Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
3.2.11/10/1 kódszámú kiírására „A kulturális nevelés új típusú együttmûkö-
dési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-2011” címmel pályáza-
tot nyújtott be 2010. március 29-én. A bíráló bizottság 2010. július 27-én meg-
hozott döntése alapján a projekttervet támogatásra alkalmasnak ítélte. A pályá-
zat megvalósítására 26 275 454 Ft fordítható. A projektterv az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

A pályázat célja a kulturális intézmények oktatásba történõ bekapcsolása,
szerepének erõsítése, tevékenységi körének „iskolabarát” elvû kibõvítése, to-
vábbá a szabadidõs nevelésnek és oktatásnak a támogatása. A projektterv
megvalósítása érdekében intézményünk a lajosmizsei Fekete István Általános
Iskolával, Kollégiumával, Felsõlajosi tagintézményével, a Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvodával, és Felsõlajosi tagintézményével kötött együttmûködési
megállapodást. Ennek keretében a 2010/2011-es tanévben szakköröket, téma-
napokat, versenyeket, táborokat szervezünk a fenti oktatási intézmények tanu-
lói és óvodásai részére. 

Szlogenünk: „Tanulni nemcsak az iskolában lehet!”
Valamennyi programunkon a részvétel ingyenes!
A szakmai programok tervezésekor több szempontot is figyelembe kellett

venni: egyrészt az intézményekbe járó gyermekek létszámát, az ott felmerülõ
igényeket, másrészt a pályázat nyújtotta lehetõségeket, valamint saját szakmai
kapacitásunkat.

A lajosmizsei Fekete István Általános Iskola gyermeklétszámát tekintve a me-
gye legnagyobb alapfokú képzést biztosító intézményei közé tartozik. Ezt szem
elõtt tartva olyan tevékenységeket próbáltunk szervezni, amely sok tanuló be-
vonását, aktiválását jelenti. Például az évek óta nagy sikernek örvendõ Olvasó
derbi most a pályázat támogatását élvezi, csakúgy, mint a költészet napja alkal-
mából meghirdetésre kerülõ Versmondó verseny. A versenyek, vetélkedõk kö-
zött új programokat is kínálunk: a Környezetvédelmi vetélkedõ az 5. 6. és 7.-es
évfolyam osztályait hívja megmérettetésre, melynek elsõ helyezett osztályai
egy-egy Nyíri – erdei kirándulást (témanapot) nyerhetnek. A focizni szeretõ ta-
nulók a „Kultúrház Kupa 2010” kispályás labdarúgó bajnokságon mérhetik ösz-
sze tudásukat, ahol minden osztály nevezhet csapatot. Visszavágóra 2011 ta-
vaszán kerül sor. Másik sportrendezvényünk a „Kultúrház Futóverseny 2010”,
ahol rövid és hosszú távon is indulhatnak a bajnok-jelöltek. A vetélkedõk sorá-
ban kisebb, egy-két évfolyamot érintõ verseny az iskolával közösen kerül lebo-
nyolításra: Helytörténeti vetélkedõ, Könyvrõl – könyvért vetélkedõ.

Az „Ünnepek” témakörben meghirdetett „Karácsonyi készülõdés, Húsvéti
készülõdés” foglalkozásokra alsó tagozatos osztályokat várunk, amelyeken
összesen 12 osztály vehet részt. 

E mellett próbáltunk olyan szakköröket is szervezni, amelyek újak az intéz-
mény életében, kevesebb tanuló bevonására van lehetõség, de ugyanakkor
rendszeres részvételt igényelnek: Disputa, Firkász kör, Pszichodráma, Történel-
mi drámakör, Társas tánc, Asztali foci. A paletta itt is széles: irodalom, történe-
lem, személyiségfejlesztés, mûvészet, szabadidõ. Reményeink szerint rövid
idõn belül népszerû lesz a „Barátság, szerelem, szexualitás” címû, kamaszo-
kat célzó szexuális felvilágosító csoportfoglalkozás, ahová kis csoportok (6 –
10 fõ) jelentkezését várjuk. 

A Könyvtári kézmûves foglalkozások és a Játék és tánc apróknak elnevezé-
sû, a Lóca együttes közremûködésével megrendezésre kerülõ zenés, táncos
foglalkozás pedig a szabadidõ hasznos eltöltésére kínál lehetõséget.

Nyári kínálatunkban szerepel az eddig is népszerû Fürkész tábor, amely a pá-
lyázat jóvoltából a többi programhoz hasonlóan ingyenesen vehetõ igénybe. 

Projektünket augusztusban Tánc táborral nyitottuk, amely igen jól sikerült. A
tánc szakkör formában is folytatódik, de jövõ nyáron tábor keretében ismétel-
ten szívesen látjuk a táncos lábú érdeklõdõket. 

A kollégista gyerekek életét tánc tanulás lehetõségégével és a csocsó szak-
körrel szeretnénk színesebbé tenni. Emellett 6 alkalommal, hétvégén Országjá-
ró túrákat szervezünk a Petõfi túra kör közremûködésével. Reméljük, sok kollé-
gista gyereknek sikerül e foglalkozásokkal örömet szerezni.

A Felsõlajosi tagintézményben közel 70 gyermek iskolai oktatása és nevelé-
se folyik. Helyben csak alsó tagozat muködik, a gyerekek többsége a felso ta-
gozatot Lajosmizsén folytatja. Erre a váltásra való felkészülésnek, felkészítés-
nek lehet fontos eleme az elsosorban 3. és 4. évfolyam tanulói számára szer-
vezett Könyvrõl – Könyvre c. könyvtári foglalkozás-sorozat Lajosmizsén. A ha-
sonló elnevezésû Könyvrõl – könyvért vetélkedõ a lajosmizsei tanulókkal együtt
kerül megrendezésre, nagyobb megmérettetésre nyújtva lehetõséget. E mellett
heti rendszerességgel Társas tánc és Pszichodráma szakkört szervezünk. Pro-
jektünket Felsõlajoson is Tánc táborral nyitottuk, amely jövõ nyáron is megren-
dezésre kerül. 

A Lajosmizsei Napközi Otthonos óvodának olyan foglalkozásokat szervez-
tünk, amelyek az óvodai élet keretei közé beilleszthetõk, és egész óvodai cso-
portok igénybe vehetik. Minden óvodai csoportot egy alkalommal Mesefoglal-
kozásra invitálunk a könyvtárba, továbbá a Természetbúvár szakkör keretében
egy délelõtti kirándulásra a Kecskeméti arborétumba. Emellett Kézmûves ját-
szóházat is varázsolunk a csoportszobákba.

A Felsõlajosi tagintézmény óvodásait 6 alkalommal látjuk vendégül Könyvtár-
és mesefoglalkozásunkon. Számukra szeretnénk a lajosmizsei könyvtár épüle-
tét, elrendezését, a könyvtár világát bemutatni a felfedezés és az élményszer-
zés elõtérbe állításával. Emellett ismerkedünk mesékkel, a Karácsonyi és Hús-
véti ünnepek közeledtével pedig kézmûves foglalkozásokat tartunk. 

Hamarosan megjelenõ programfüzetünkben valamennyi rendezvényünkrõl
részletes információt olvashatnak! További tájékoztatás a Mûvelõdési Ház tit-
kárságán (76) 555-053 kérhetõ. Programtájékoztató rendezvényünk 2010.
szeptember 20-án, 14 órakor lesz.

Dr. Kemény Gabriella projektmenedzser

A következõ szakkörökre a Fekete István Általános Iskola
tanulóinak jelentkezését várjuk:

Disputa klub:A disputa vitakultúrát fejlesztõ játék. Egy elõre megadott témá-
ban felkészülünk az állító és a tagadó szerepre is, miközben érveket és cáfola-
tokat gyûjtünk. Két-három fõs csapat méri össze tudását. A foglalkozásokon
kommunikációs és csapatépítõ játékokra is jut idõ. Heti rendszerességgel.

Foglalkozásvezetõ: Vidáné Nagy Ildikó 
Tánc szakkör: A szakkörön lehetõség nyílik a különféle társastáncok elsajá-

títására. Fiúk jelentkezését is várjuk! Heti rendszerességgel.
Táncoktatók: Józsa Vendel és Mezei Anett
Idõpont: Csütörtök, 18 h – 19:45 h. Mûvelõdési Ház
Pszichodráma: A foglalkozásokon a dramatikus játéké a fõszerep. Kis cso-

portban dolgozunk. Közösen, vagy egyenként, meséket, történeteket találunk
ki, amelyeket jelmezbe bújva eljátszunk. A játékban bármi megtörténhet, akár-
csak a mesékben. Heti rendszerességgel.

Foglalkozásvezetõ: Dr. Kemény Gabriella pszichodráma-vezetõ
Nagy Irén/ László Ildikó tanár
Firkász-kör: A foglalkozás célja, hogy a fiatalok részesüljenek abban a szen-

vedélyes örömben, amit a versekkel való bíbelõdés jelent. Felolvasás, versírás,
mûfordítás, mûelemzés 10-14 évesek számára. Havonta egy alkalommal.

Foglalkozásvezetõ:  László Ildikó magyar – könyvtár szakos tanár
Történelmi drámakör: A foglalkozásokon idõutazásra invitáljuk a résztve-

võket. A tanult történelmi korokat dramatikus játék segítségével hívjuk életre,
szituációs játékokat tervezünk. Havonta két alkalommal.

Foglalkozásvezetõ:  Kovács Edit magyar – történelem szakos tanár
Asztali foci:  A csocsó lehetõséget nyújt a szabadidõ hasznos eltöltésére.

Havonta két alkalommal.
Foglalkozásvezetõ: Gáspár Vilmos mûvelõdésszervezõ
A szakkörökre jelentkezni a foglalkozásvezetõknél, vagy a Mûvelõdési Ház

titkárságán személyesen, vagy telefonon (76) 555 053 lehet.

Kulturális pályázatot nyert 
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára
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Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselõ-testületi
elõterjesztései, a határozatok és mellékletei, valamint bizott-
sági dokumentumok Lajosmizse Város hivatalos honlapján a
www.lajosmizse.hu oldalon érhetõk el.

Képviselõ-testület 
2010. május 19-i ülésének határozatai

● A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Vásártéren az or-
szágos állat-és kirakodóvásárral egy idõben kisállatvásárt is
rendez. Egyúttal a 11/2010. (II. 17.) határozatát hatályon kí-
vül helyezi. A Vásárnaptár megtekinthetõ: www.lajos-
mizse.hu / Programok / Lajosmizse Város 2010. évi Vásár-
naptára

● A képviselõ-testület azonos feltételek mellett pályázatot ír
ki Lajosmizse város térfigyelõ rendszere kialakításának kivi-
telezésére. A pályázati kiírás elkészítéséhez szakértõként fel-
kéri Meretei Balázst a C4-NetWorks Kft. részérõl, egyúttal
felhatalmazza Basky András polgármestert a kft.-vel történõ
– e határozatban foglalt feladat ellátására – megállapodás
megkötésére.

● A képviselõ-testület biztosítja a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás által elnyert „Közfoglalkoztatás-szerve-
zõk foglalkoztatásának támogatása” címû programhoz szük-
séges 542 042 Ft összegû önrészt. Az önrész biztosításához
szükséges 542 042 Ft rendelkezésre áll Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének a 2010. évi költség-
vetésérõl szóló 1/2010. (II. 18.) rendeletének 6. mellékleté-
ben a „közcélú munka” soron.

● A képviselõ-testület elfogadta az intézmények 2010. évi
Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek
költségigényét a Képviselõ-testület 2010. évi költségvetésrõl
szóló rendeletének 1. mellékletében szereplõ önkormányzati
igazgatási tevékenység (841126 szakfeladat) dologi és egyéb
folyó kiadásai terhére meghatározott összegbõl (200 000 Ft)
fedezi. Ebbõl 100 000 Ft összeget a Polgármesteri Hivatal ré-
szére, 25 000 Ft összeget  a Mûvelõdési Ház részére, 25 000
Ft összeget  a Napközi Otthonos Óvoda részére, 25 000 Ft
összeget az EGYSZI részére, 25 000 Ft összeget a Fekete Ist-
ván Általános Iskola részére nyújt a városi szintû Környezet-
védelmi Nap megrendezéséhez. 

● A képviselõ-testület Lajosmizse város 2010. évi kulturális
rendezvény-naptárát az elõterjesztés 3. mellékletében foglal-
taknak megfelelõen elfogadta azzal, hogy a rendezvénynap-
tárban kerüljenek megjelölésre azok a rendezvények, melyek
intézményi szintûek. A Rendezvénynaptár megtekinthetõ:
www.lajosmizse.hu / Programok / Lajosmizse Város 2010. évi
Rendezvénynaptára.

● A képviselõ-testület jóváhagyta – a MOB javaslata alap-
ján-, hogy a Táborfalvi Közmûvelõdési és Népzenei Egyesü-
let részére megítélt 250 000 Ft támogatás, annak fel nem
használása miatt, kerüljön átcsoportosításra Lajosmizse Vá-
ros Mûvelõdési Háza és Könyvtára költségvetésébe azzal,
hogy azt a Lajosmizsei Napok rendezvényének megszervezé-
séhez kell felhasználni.

● A képviselõ-testület Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének a
2009. évi tevékenységérõl szóló átfogó beszámolóját a kiegé-

szítéssel együtt az elõterjesztés mellékletében foglaltak sze-
rint elfogadta. www.lajosmizse.hu / Települési Önkormányzat
/ Képviselõ-testületi dokumentumok / Elõterjesztések

● A képviselõ-testület Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2009. évi tevékenysé-
gérõl szóló átfogó beszámolóját a kiegészítéssel együtt az elõ-
terjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
www.lajosmizse.hu / Települési Önkormányzat / Képviselõ-
testületi dokumentumok / Elõterjesztések

● A képviselõ-testület Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza
és Könyvtárának 2009. évi tevékenységérõl szóló átfogó be-
számolóját az elõterjesztés mellékletében foglaltak szerint el-
fogadta. www.lajosmizse.hu / Települési Önkormányzat /
Képviselõ-testületi dokumentumok / Elõterjesztések

● A képviselõ-testület a kiegészítéssel együtt elfogadja
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi beszámo-
lóját. www.lajosmizse.hu / Települési Önkormányzat / Képvi-
selõ-testületi dokumentumok / Elõterjesztések

● A képviselõ-testülete a 149/1997.(IX. 10.) Kormány rende-
let 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfele-
lõ, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló – az elõterjesztés mellékletét ké-
pezõ – átfogó értékelést elfogadja. www.lajosmizse.hu / Tele-
pülési Önkormányzat / Képviselõ-testületi dokumentumok /
Elõterjesztések

● A képviselõ-testület pályázatot nyújt be az ÁROP 229./B-
2010 kódszámmal rendelkezõ „Romák foglalkoztatása a
közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban” címû pályá-
zati kiírásra és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pá-
lyázat benyújtására és az ehhez szükséges dokumentumok
aláírására.

Nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási Szerzõdés elõkészítéséhez szükséges dokumen-
tumok beszerzésére, a szerzõdés aláírására és a projekt meg-
valósítása, elszámolása során felmerülõ dokumentumok alá-
írására.

Képviselõ-testület 2010. június 2-i, 
rendkívüli ülésének határozatai

● Lajosmizse Város Önkormányzata, mint Lajosmizse és
Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzata a Fekete István Általános Iskola intézményi
minõségirányítási programjának végrehajtására vonatkozó
értékelést az elõterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja,
valamint az elõterjesztés 3. melléklete szerinti minõségirányí-
tási programjának kiegészítését. www.lajosmizse.hu / Telepü-
lési Önkormányzat / Képviselõ-testületi dokumentumok /
Elõterjesztések

● A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a fenti pontban
foglaltakról Felsõlajos Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testületét tájékoztassa.

● Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a Lajosmizse és
Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzata, pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívásra a ki-

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
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emelkedõ munkát végzõ pedagógusok teljesítményének elis-
merésére.

● A képviselõ-testület felhatalmazza Basky András polgár-
mestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
bekérésére, aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Tá-
mogatási szerzõdés elõkészítéséhez szükséges dokumentu-
mok beszerzésére, a Szerzõdés aláírására, és a projekt meg-
valósítása, elszámolása során felmerülõ dokumentumok
aláírására.

Egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy a pályázat benyújtásáról,
majd annak eredményérõl Felsõlajos Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testületét tájékoztassa.

Képviselõ-testület 
2010. június 23-i ülésének határozatai

● A képviselõ-testület az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló Településszerkezeti terv módosítását jóvá-
hagyta, mely megtekinthetõ: www.lajosmizse.hu / Települési
Önkormányzat / Képviselõ-testületi dokumentumok / Határo-
zatok.

● A képviselõ-testület vállalja, hogy  Juhász Zoltán és Tóth
Mihály a lajosmizsei 058/20 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ren-
dezési terv módosítási kérelmét a következõ településrende-
zési terv módosításánál  bevonja a véleményezési eljárásba. A
településrendezési terv újbóli módosítását, a jelenleg folya-
matban lévõ módosítás elfogadását követõen, a képviselõ-tes-
tület a lehetõség szerinti legrövidebb idõn belül el fogja indí-
tani. 

● A képviselõ-testület úgy döntött, hogy Lajosmizse város tér-
figyelõ rendszerének kialakításával megbízza a Jimna Keres-
kedelmi és szolgáltató Bt.-t.

A térfigyelõ rendszer kialakításához szükséges pénzügyi fe-
dezetet a 2010. évi költségvetésrõl szóló 1/2010. (II. 18) rende-
lete 5. melléklete „Térfigyelõ kamerák” sora 5 000 000 Ft ter-
hére biztosítja. Egyúttal felhatalmazza Basky András polgár-
mestert a térfigyelõ rendszer kialakítására a kiválasztott aján-
lattevõvel szerzõdés megkötésére, a szerzõdés aláírására.

● A képviselõ-testület a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és
Mûemléki Alapítványt 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.
(II. 18.) rendelete 6. § (5) bekezdésében megjelölt általános
tartalék terhére 30 000 forint vissza nem térítendõ támogatás-
ban részesíti.

● A képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonát képezõ Lajosmizsei 6 hrsz.-ú ingatlanon
az idõsek parkja kialakításának elsõ szakasza megvalósuljon.

● A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti, Szociális
Intézménye vezetõje pályázatot nyújtson be az elõzõ pontban
foglaltakra a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mûemléki
Alapítvány „Az épített örökség védelmére és új érték terem-
tése” c. pályázati kiírásra.

Egyúttal a Testület tudomásul veszi, hogy a pályázaton igé-
nyelt támogatás 330 000 Ft, az önrész 220 000 Ft, azaz a beru-
házás összesen 550 000 Ft értékû. Az önrészt a „Legyetek Jók
Ha Tudtok Alapítvány” biztosítja.

A beruházás eredményeképpen létrejövõ Idõsek parkja ke-
zelésére, karbantartására Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti, Szociális Intézményével még a
beruházás megkezdése elõtt külön megállapodást köt, mely-
nek aláírására felhatalmazza Basky András polgármestert.

● A képviselõ-testület, mint Lajosmizse és Felsõlajos Közok-
tatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a
Fekete István Általános Iskola Kollégiumában szervezhetõ
csoportok számát 4 csoportban határozza meg.

Egyúttal engedélyezi a Fekete István Általános Iskola Kol-
légiumában a csoportszámok csökkenése eredményeként fel-
szabaduló létszám átcsoportosítását az iskola létszámkereté-
hez. Ezáltal az iskola létszámkerete 91 fõre, míg a kollégium
létszámkerete 33 fõre változik. 

● A képviselõ-testület megbízza a HBF Hungaricum Kft.-t a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923 kódjelû, „Professzionális oktatás
elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolá-
ban Lajosmizsén és Felsõlajoson” c. pályázat közbeszerzési el-
járásának teljes körû lebonyolításával.

A közbeszerzési eljárás teljes körû lebonyolításáért a HBF
Hungaricum Kft.-t megilletõ 310 000 Ft megbízási díjat
Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2010. évi költségve-
tésrõl szóló 1/2010.(II.18.) rendelete Általános tartalékok ter-
hére és hitelfelvétellel biztosítja.

● A képviselõ-testület a Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mûszaki
Mentési Köztestület 2009. évrõl szóló beszámolóját elfogadta.

Képviselõ-testület 
2010. augusztus 11-i ülésének határozatai

● A Képviselõ-testület Meserét Lajosmizsei Napközi Ottho-
nos Óvoda és Bölcsõde alapító okiratát elfogadta. Az alapító
okirat megtekinthetõ: www.lajosmizse.hu / Települési Önkor-
mányzat / Képviselõ-testületi dokumentumok / Határozatok

A képviselõ-testület a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
Minõségirányítási Programját, valamint Nevelési Program-
ját jóváhagyta.

● A képviselõ-testület a helyi választási iroda vezetõjének in-
dítványa alapján megválasztotta a helyi választási bizottság
tagjait, valamint Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizott-
sága tagjainak, póttagjainak. Megtekinthetõ: www.lajos-
mizse.hu / Aktuális Önkormányzati Hírek A Képviselõtestü-
let a „Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101.
§” alapján felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság Par-
lamentjéhez május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása tár-
gyában.

● A képviselõ-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a
Lajosmizsei Köztemetõ üzemeltetõjének, Suta Gézának a
köztemetõ fõbejáratának és az ahhoz tartozó kerítésszakasz-
nak a megépítéséhez. Az építési munkálatok befejezését kö-
vetõen az elõzõ pontban megnevezett elkészült beruházást
tulajdonba veszi. A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy
Suta Géza üzemeltetõ a beruházás ellenértékét az elõterjesz-
tésben megjelölt forrás terhére biztosítja.

www.lajosmizse.hu / Települési Önkormányzat / Képviselõ-
testületi dokumentumok / Elõterjesztések

● A képviselõ-testület a Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 102. I. em.
1. szám alatti lakást értékesítésre kijelöli. Az ingatlan kikiál-
tási árát 14 900 000 Ft ban határozta meg.

Nagy Erzsébet 
települési képviselõ
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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 2683 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!

Újítások a Kollégiumban
Nagyon sok szeretettel köszöntök min-
den olvasót az új tanév alkalmából. En-
gedjék meg, hogy beszámoljak az intéz-
ményünkben bekövetkezõ pedagógiai
változásokról!

A kollégiumban a Képviselõtestület
jóváhagyása után hamarosan átdolgozott
Pedagógiai Program alapján dolgozunk.
A törvényi változásoknak megfelelõen új
feladatok, új elemek kerülnek be a fog-
lalkozási tervekbe. Legfõbb feladatunk:
az énkép, önismeret, szociális képessé-
gek fejlesztése, tanulási és gondolkodási
kultúra fejlesztése, felzárkóztatás, tehet-
séggondozás, pályaorientáció segítése,
kulturált életmódra nevelés, szuverén vi-
lágkép kialakulásának segítése, egészsé-
ges életmód, környezettudatos magatar-
tás kialakulásának segítése, társadalmi,
gazdálkodási jártasságok fejlesztése.
Ezeket a tanulmányi munkán és a sza-
badidõs foglalkozások alkalmával végez-
zük. 

Ebben a tanévben négy tanulócso-
portban tanulnak a gyerekek, minden
csoport maximális létszámmal mûködik.
Új elemként került a Pedagógiai Progra-
munkba a kollégiumi tanulók nevelésé-
ben elért eredmények mérésének, érté-
kelésének a rendszere, amit szakértõ se-
gítségével dolgoztunk ki. Az elért ered-
ményeket kérdõívek, interjúk segítségé-
vel mérjük, s ha szükséges egyénre sza-
bottan kialakítjuk az adott tanuló fej-
lesztésére vonatkozó intézkedési tervet.
Persze a tanulók nevelése nemcsak az in-
tézmények feladata, ebben szeretnénk a
szülõkkel, családokkal szorosabban
együttmûködni.

A kollégiumnak nagyon fontos szere-
pe van a szabadidõ hasznos eltöltésének
megszervezésében. Ezért rendkívül vál-
tozatos foglalkozásokat, szakköröket,
programokat szervezünk, ezzel segítve a
hátrányos helyzetû tanulók esélyegyen-
lõségének javítását. 

A kötelezõ csoportfoglalkozásokra
elõadókat hívunk, hogy egy-egy témáról
a legilletékesebb személyektõl halljanak.
Ezek a témák a fenti feladatainkhoz il-
leszkednek. Néhány ízelítõ: pl. egészsé-
ges életmód, bõrgyógyászati problémák,
Lajosmizse története, pályaválasztási ta-
nácsadás.

Idén az alábbi szakköröket indítjuk:
kézmûves szakkör, gyöngyfûzés, film-
klub, túrakör, sport, néptánc-és népha-
gyományok. A gyermekfelügyelõk rend-
szeresen új játékok tanításával lepik meg
a kicsiket, hiszen ebben az életkorban
nagyon fontos szerepe van a játéknak.

A Mûvelõdési Ház nyertes pályázata
segítségével tanulóink tánc szakkörön
vehetnek részt Józsa Vendel és Mezei
Anett közremûködésével. Balog Csaba
vezetésével évi hat alkalommal 25 fõ me-
het egész napos túrára, kirándulásra,
ahol Magyarország természeti és kultu-
rális értékeivel ismerkednek meg. Ezen
kívül a Mûvelõdési Házban Gáspár Vil-
mos felügyeletével csocsózhatnak.

A Gyermekmosoly Alapítvány segít-
ségével tanulóink idén is részt vehetnek
a Ciróka Bábszínház bérletes elõadása-
in, illetve eljuthatnak a Kecskeméti Ka-
tona József Színházba. Idén is szerve-
zünk majd egész napos kirándulást, Kol-
légiumi Hetet.

Ezeken felül nem maradhat el
a kollégiumi hagyományok ápolá-
sa, az évtizedek óta nagyon jól
mûködõ rendezvényeink: ünne-
pélyek, megemlékezések.

Újításokat tervezünk a gyer-
mekek étkeztetésében is. Fokoza-
tosan bevezetünk új, egészsége-
sebb ételeket, amelyek az egész-
séges étkezési szokások kialakítá-

sát segítik. Az a tapasztalatunk, hogy a
gyerekek nehezen fogadják el az újításo-
kat, ezért az iskolai pedagógusokkal, ta-
nulókkal megbeszélve, eleinte csak kós-
tolókkal egybekötve, fokozatosan kíván-
juk ezeket bevezetni. A kollégium peda-
gógusai, gyermekfelügyelõi az új felada-
tokra felkészülve várják tanulóinkat.
Elérhetõségeink: tel./fax: 76/356-614,
E-mail: lakol@koll-lajosmizse.sulinet.hu
Honlap: www.koll-lajosmizse.sulinet.hu

Veszelszkiné Nagy Erika
kollégiumvezetõ

Esti közös éneklés

Tojásfa készítése

EUROCHILD 2010

2010. június 18-án jelent meg az ír-
országi Cork városában az
EUROCHILD 2010 Anthology of
Children’s Artwork and Poetry c. ki-
advány.

Az Eurochild 2010 versenyre Eu-
rópa országaiból pályázhattak a diá-
kok. Csorba Alexandra, Németh
Kitti, Suba Borbála, Veszelszki Ré-
ka és Vörös Boldizsár publikációi
bekerültek ebbe a rangos kiadvány-
ba. Felkészítõ tanáruk Adonyi Gab-
riella volt.

Tanterem-felújítás
a szülõk segítségével

A lajosmizsei
Fekete István
Általános Is-
kola dolgozói
megköszönik
azon szülõk
s e g í t s é g é t ,

akik gyermekeik tantermének kifes-
tésében, felújítási munkálataiban,
valamint az udvar rendbetételében
segítségünkre voltak.
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A Fekete István Általános Iskola sikeres pályázatai

A Hírlap elõzõ számában örömmel szá-
moltam be, hogy az Iskolai tehetség-
gondozás keretében meghirdetett pá-
lyázaton iskolánk 16 millió Ft-ot nyert.
Májusban megkezdtük az elõkészületi
munkákat. Tartottunk nyitó konferenciát,
ahol meghirdettük tehetséggondozó fog-
lalkozásainkat.

Célunk, hogy tanulóink és szüleik fo-
lyamatosan, naprakész információkat
kapjanak tehetséggondozó foglalkozá-
sainkról, valamint ehhez kapcsolódó ren-
dezvényeinkrõl.

Információs felületeink:
– Iskolánk honlapja – www.altisk-

lmizse.sulinet.hu
– Iskolánk faliújságja – Szabadság

tér 13. Új épület folyosó
– HÍRLAP – Lajosmizse Város Ön-

kormányzatának közérdekû lapjában.

További 2 sikeres pályázatunk megvaló-
sítását kezdhetjük meg az idei tanévben.

Az egyik iskolánk Informatikai esz-
közhálózatának nagyszabású bõvítését
segíti, 32 millió Ft értékben.

Ezek között szerepel:
– 87 db számítógép
– 17 tantermi csomag
A tantermi csomagok mindegyike tar-

talmaz: 1-1 interaktív táblát, projektort és
laptop-ot.

A pályázat keretén belül iskolánk pe-
dagógusai olyan képzésben vesznek
részt, mely elvégzése után tanóráikon al-
kalmazni tudják – a mai oktatási elvárá-
soknak megfelelve – az informatikai esz-
közöket.
További céljaink és feladataink között
szerepel, hogy bemutató órákat tartunk
szülõknek.

A harmadik, Pedagógusképzések cím-
mel – 16 millió Ft értékû pályázati összeg
4 pedagógus továbbtanulását teszi lehe-
tõvé.

Olyan területeken fognak tanulni, me-
lyek iskolánk oktatásának színvonalát
fogják emelni.

● Barna Beáta – a Szegedi Tudo-
mányegyetem „Pedagógiai értékelés és
mérés tanári szakos mesterképzésen”
tanul;

● Berta István – Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen „Mozgóképkultúra és
médiaismeret” szakirányú képzésén;

● Nagyné Balogh Mária – a Szent Ist-
ván Egyetemen „Sajátos nevelési és ok-
tatási igényû tanulókkal való foglalkozás
pedagógiája” szakon, Jászberényben
kezdi meg tanulmányit; 

● és Vidáné Nagy Ildikó – szintén a

Szent István Egyetemen, Szarvason
„Mentálhigiéné” szakon tanul.

Összegezve az elmúlt 2 évben közel
70 millió Ft-ot nyert iskolánk pályázato-
kon. A 2010/2011-es tanévben egyik fõ

feladatunk ennek a három pályázatnak a
megvalósítása. 

Nagy Erzsébet
Pályázati referens

MEGÚJUL AZ ISKOLAUDVAR
A Fekete István Általános Iskola Szabadság téri – központi iskola – udvarát szeretnénk felújí-
tani.

Májusban Iskolánk vezetése, a Gyermekekért Plusz Alapítvány és a Szülõi Szervezet kö-
zös célt tûzött ki. A számos felújításra váró infrastruktúra közül, elsõként a központi épület
udvar felújítását indítjuk el. 

Megtörténtek az elõkészületi munkák. Elkészült a Rendezési terv és a Kivitelezési terv. 
Szakemberek bevonásával és további együttmûködésével elindítottuk a munkálatokat. Egy

nagyon komoly, részletes anyag született, mely megerõsíti azo-
kat az okokat, melyek indokolttá teszik az udvar mielõbbi felújí-
tását.

Az udvaron jelenleg látható betonlapok elhasználódtak, az
idõs fák gyökerei megrepesztették, felemelték. Ebbõl adódóan
a csapadékvíz elvezetése akadályokba ütközik, tócsákban áll
meg nagy esõzések alkalmával. Ugyanakkor a kiálló burkolat-
elemek balesetveszélyessé váltak. 

Jelenlegi gyalogos és teherforgalom nyomvonalai keresztezik egymást, ez miatt a gyalo-
gos közlekedés nem biztonságos.

Ezért egyik elsõdleges cél a gépjármû forgalom lehatárolása,
lekerítésének megoldása.

A szakemberek megállapították, hogy a fák és a növényzet egy
része elöregedett. Elhelyezkedésük az udvaron rendszertelen, ta-
golatlan, park jelleget nem tükröz. 

A salakpálya burkolata is felújításra szorul.
Ütéscsillapító burkolat szükséges a ping-pong asztalok, valamint
a leendõ játszóelemek körül.
Kialakított pihenõ térrész javasolt a tanulók részére.
Összességében az elkészült terv, mely a Ceglédi úti kapu bejárótól a jelenleg iskolához tar-
tozó területet tartalmazza egy környezetbarát, biztonságos, esztétikus, költségkímélõ megva-
lósítást kínál fel.

A megvalósítás 5 ütemben történne, terveink szerint ebben a tanévben. Az összesített
költségbecslés alapján az Iskolaudvar rendezése mindösszesen:  25 millió Ft-ba kerül.

Ehhez rendelkezésünkre áll 7 millió Ft, a Gyermekekért Plusz Alapítvány költségvetésébõl.
A Szülõi Szervezet 300 000 Ft támogatást ajánlott fel, valamint a Gyermekekért Plusz Alapít-
vány az Önkormányzati pályázatán 40 000 Ft támogatásban részesült.

A további közel 18 millió Ft-ot támogatói együttmûködésekbõl szeretnénk megoldani.
Ez így elsõ hallásra valószínûleg lehetetlennek tûnik. De elkészítettünk egy olyan tervet,

mely tartalmazza a megvalósításhoz szükséges támogatási lehetõségeket. Mint például:
– Lajosmizse, Város Önkormányzata
– Közhasznú munkások
– Tûzoltóság
– Erdészet
– Szülõi szervezet
Mindezekrõl részletesen az osztály szülõi értekezleteken adunk tájékoztatást. Itt lehet majd

egy-egy munkára jelentkezni is.
Az idei tanév Jótékonysági Gála bevételének egy részét is itt hasznosítanánk. Az új épület

folyosóján megtekinthetõek a látvány terv képei.
Ízelítõ a képekbõl:

Nagy Erzsébet
Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke
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Évkezdés a Meserét óvodában
Vége a nyári szünetnek, szeptem-
ber elsején megkezdõdött a
2010/2011-es nevelési év a
lajosmizsei óvodában. Az intéz-
mény hivatalos neve 2010. 08. 31-
tõl Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsõde. Az
idei nevelési évben Lajosmizsén
358, Felsõlajoson 57 kisgyermekrõl
gondoskodnak az óvoda dolgozói.

A nyár folyamán állagmegóvási,
korszerûsítési munkákat végeztünk
óvodáinkban. Elkészült a konyha
egészségügyi meszelése, az abla-
kok festése, a medence felújítása,
járdabetonozás, lépcsõ- és feljáró
készítés. A Szent Lajos utcai óvo-
dában új udvarrészt vehetnek bir-
tokba a gyerekek, Rákóczi utcai
óvodában folytatódnak a szélfogó
további munkálatai. A Felsõlajosi
óvodában 2 csoportszoba, valamint
a kiszolgáló helységek festésére ke-
rült sor. A gyermekeket megújult,
szép környezet fogadja óvodáink-
ban.

A tárgyi feltételeken kívül az
alapprogram módosulásával, az
óvodai nevelési program felülvizs-
gálatára, módosítására, kiegészíté-
sére is sor került. Munkánk folya-
mán az alábbi, hangsúlyozottabbá
vált elvekre kell figyelnünk.

– Az esélyegyenlõség érvényesí-
tése érdekében minden gyermek-

nek jár a sajátos bánásmód. A hát-
rányos helyzetû, a halmozottan
hátrányos helyzetû, a sajátos neve-
lési igényû gyermekek, és a tehet-
séges gyermek nevelésénél a kom-
petencia alapú nevelést támogató
szemlélet változásait figyelembe
vettük.

– Az egészséges életmódra neve-
lés, a testi nevelés, az egészségmeg-
õrzés szokásainak kialakítására, a
környezettudatos magatartáshoz, a
környezet védelméhez és megóvá-
sához, a fenntarthatósághoz kap-
csolódó szokások kialakítását be-
építettük programunkba.

– A helyi programunkban elõ-
térbe került a tevékenységekben
megvalósuló cselekvéses tanulás.

– Az anyanyelvi nevelést vala-
mennyi óvodai tevékenység kereté-
ben feladatként határozza meg
programunk.

– Az alapprogram és a helyi
program szerkezeti felépítése is
módosult. Módosított helyi progra-
munk 2010. szeptember 1-tõl ke-
rült bevezetésre.

Sikeres és eredményekben gaz-
dag új nevelési évet kívánok a gyer-
mekeknek, szülõknek és természe-
tesen a kollégáimnak!

Kocsis Györgyné
óvodavezetõ

KÖSZÖNET

Hálásan köszönjük Vásáreczki
János kõfaragó mesternek , vala-
mint kollégájának, Balázs István
kõmûvesnek, hogy 2010. augusz-
tus hónapban újjávarázsolták a
központi óvoda mindkét bejárati
lépcsõjét és elkészítették az aka-
dálymentes feljárót.

NYÁRI ÉLET ÓVODÁNKBAN

Nyertes pályázat keretében 2 fõ óvodapedagógus szakvizsgás
továbbképzésen vehet részt.
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2010. augusztus 14-én
a hagyományos Fel-
sõlajosi Falunapból
gyermekeink is kivet-
ték a részüket. A Ke-
resztes Lászlóné és az
óvónénik szervezésé-
ben nyílt Faluházi ki-
állításon természetes

anyagokból készült
munkákat és a gyer-
mekek alkotásait te-
kinthették meg az ér-
deklõdõk. Délelõtt az
óvodások színvonalas
zenés tornával léptek
fel. A parkban a ki-
sebb gyermekeket

arcfestés, henna-teto-
válás, játszóház, a na-
gyobbakat EU sátor
várta érdekes fejtö-
rõkkel. A Hársfa ut-
cában Mobil-Kresz
parkban sajátíthatták
el a gyermekek a köz-
lekedés szabályait.

Az idei nyáron is megrendezésre kerül-
tek a nyári táborok óvodánkban. Anya-
nyelvi tábort hirdettünk a középsõ cso-
portos gyerekeknek június harmadik
hetében. A táborban 20 gyermek vett
részt. A hét folyamán a „Nagytakarítás
a Napnál” címû mesét dolgozták fel
Kollárné Sarkadi Éva és Helgertné
Anikó óvó nénik vezetésével. A mesé-
hez készítettek bábokat, díszleteket,
melyek segítségével dramatizálták a
mesét. Játszottak anyanyelvi játékokat,
amelyek a helyes artikuláció kialakulá-
sát segítették.

A másik táborunk is ezen a
héten került megrendezésre,
melynek vezetõi Virágné
Mujkos Erika, Bujdosó
Tihamérné és Heczendor-
ferné Deák Ágnes óvó nénik
voltak. A gyerekek dínókat,
halakat kasíroztak, bõr pénz-
tárcákat készítettek. Nemez-
labdát gyúrtak és egy mese-
beli tükör elkészítésével ki-
rálylányokká és királyfiakká
válhattak a fiúk és a lányok.
Az alkotótáborban 24 kis-

gyermek vett részt. A
gyermekek jól érezték
magukat, az elkészült
mûveket hazavihették,
ahol tovább folytathat-
ták a megkezdett játé-
kot. Mindkét tábort
fagylaltozással zárták.

Sajnos az úszó tá-
borra a rossz idõ miatt
nem került sor.

Kunné Sipos Ágnes
óvodavezetõ-helyettes

N Y Á R I  T Á B O R O K

Pillanatkép az alkotótáborban
Kasírozással elevenedik meg 

a dínók világa

Mesedramatizálás az anyanyelvi táborban 

FELSÕLAJOSI ÓVODA

Szeptember 1-én az óvoda újra
megnyitotta kapuit. 58 kisgyer-
mek kezdi meg a 2010–2011-es
nevelési évet.
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2010. SZEPTEMBER 27., hétfõ
8.00–12.00 óráig

Iskola-egészségügyi alapszûrés –
2/a, 2/b osztály
Helyszín: Fekete István Általános Is-
kola, 7-es szoba – Revákné Szívós
Klára védõnõ

9.00–11.00 óráig
Nõgyógyászati  rákszûrés
Helyszín: Egészségház, nõgyógyá-
szati rendelõ – dr. Végh Lajos szü-
lész-nõgyógyász szakorvos

9.00–10.00 óráig és 11.00–12.00 óráig
Játékos fogmosási gyakorlat
Helyszín: Kollégium, 1. osztály, Gép-
állomási Iskola, 4. osztály – Szilágyi-
né Halasi Anikó szájhigiénikus

9.00–12.00 óráig
Diétás tanácsadás bármilyen meg-
betegedéshez kapcsolódóan
Helyszín: Egészségház, Tanácste-
rem – Braunitzer Ferencné fõdi-
etetikus

2010. SZEPTEMBER 28. kedd
8.00–12.00 óráig

Iskola-egészségügyi alapszûrés 2/c,
2/d osztály
Helyszín: Fekete István Általános Is-
kola, 7-es szoba – Revákné Szívós
Klára védõnõ

8.00–12.00 óráig
Lábmasszázs bemutató
Helyszín: Egészségház – Bemutatja
Fekete Erika

10.00–12.00 óráig
Egy csepp vérbõl prosztataszûrés
Helyszín: Egészségház, labor – Du-
dás Piroska labor szakasszisztens

17.00–19.00 óráig
Urológiai szûrés
Helyszín: Egészségház, ügyelet fe-
lõli szak rendelõ – Dr. Járomi Péter
urológus szakorvos

2010. SZEPTEMBER 29. szerda
8–10.00 óráig

Iskola-egészségügyi alapszûrés 2/e
osztály
Helyszín: Fekete István Általános Is-
kola, 7-es szoba – Revákné Szívós
Klára védõnõ

8.30–12.00 óráig
Hallásvizsgálat, Fül-orr-gégészeti
szûrés
Helyszín: Egészségház szájhigiéni-
ai rendelõ – dr. Szepes Andrea fõor-
vos, audiológus szakorvos

9.00–11.00 óráig
Nõgyógyászati rákszûrés
Helyszín: Egészségház, nõgyógyá-
szati rendelõ – dr. Végh Lajos szü-
lész-nõgyógyász szakorvos

9.00–11.00 óráig
Játékos fogmosási gyakorlat
Helyszín: Központi Óvoda, Csibe
csoport és Napraforgó csoport –
Szilágyiné Halasi Anikó szájhigiéni-
kus

2010. SZEPTEMBER 30. csütörtök
8.30–13.00 óráig

Véradás
Helyszín: Egészségház, Tanácste-
rem – Kecskeméti Váradó Állomás

10 óra
Véradók köszöntése
Helyszín: Egészségház, aula – Ma-
gyar Vöröskereszt

9.00–15.00 óráig
Ultrahangos csontsûrûség mérés
Helyszín: Egészségház, nõgyógy-
ászati rendelõ, Prima Protetika Kft.

Fizetõ szolgáltatás: 1000 Ft/fõ
Elõzetes idõpont egyeztetés: 455-
154 telefonon Suba Katalinnál

9.00–15.00 óráig
Biorezonanciás állapotfelmérés
Helyszín: Egészségház, nõgyógy-
ászati rendelõ, Prima Protetika Kft.

Fizetõ szolgáltatás: 2000 Ft/fõ
Elõzetes idõpont egyeztetés: 455-
154 telefonon Suba Katalinnál

9.00–15.00 óráig
Elektrolízises salaktalanító kezelés
Helyszín: Egészségház, nõgyógyá-
szati rendelõ, Prima Protetika Kft.

Fizetõ szolgáltatás:1000 Ft/fõ
Elõzetes idõpont egyeztetés: 455-
154 telefonon Suba Katalinnál

9.00–15.00 óráig
Urofitnesz gép kipróbálása
Helyszín: Egészségház, fizioterá-
piás rendelõ, Prima Protetika Kft.

Díjmentes szolgáltatás
Elõzetes idõpont egyeztetés: 455-
154 telefonon Suba Katalinnál

9.00–15.00 óráig
Power step kipróbálása
Helyszín: Egészségház, fizioterá-
piás rendelõ, Prima Protetika Kft.

Díjmentes szolgáltatás
Elõzetes idõpont egyeztetés: 455-
154 telefonon Suba Katalinnál

2010. OKTÓBER 1., péntek
8.00–15.00 óráig

Hallásvizsgálat
Helyszín: Egészségház, ügyeleti
rendelõ KIND halláscentrum
Elõzetes idõpont egyeztetés 06-
30/925-09-00

9.00–11.00 óráig
Nõgyógyászati rákszûrés
Helyszín: Egészségház, nõgyógy-
ászati rendelõ – dr. Végh Lajos szü-
lész-nõgyógyász szakorvos

9.00–12.00 óráig
Légzésfunkció vizsgálat allergiások
és dohányosok részére
Helyszín: Egészségház, fizioterá-
piás rendelõ – Verdonné Szabó Ani-
ta szakasszisztens

IDÕSEK HETE
rendezvényei:

2010. szeptember 27., hétfõ
Elõadás: Víz- és fényterápia címmel
Elõadó: Balogh Róbert
Helyszín: Idõsek klubja

2010. szeptember 28., kedd
Felsõlajosi templomlátogatás
Helyszín: Felsõlajos

2010. szeptember 29., szerda
Elõadások
Elõadók: Ladánybenei Idõsek Klubja,
Kecskeméti Hírös Klub, Õszirózsa nép-
dalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar
Helyszín: Mûvelõdési Ház

2010. szeptember 30., csütörtök
Versmondó verseny idõsek között
„Emlékszel még…?” Életképek felidé-
zése.
Helyszín: Idõsek klubja

2010. október 1. péntek
14 órától Idõsek klubja és az Idõsek Pi-
henõ Parkjának ünnepélyes átadása,
„Idõsek Világnapja” alkalmából ünnepi
mûsor, kerti-party. 
Helyszín: Egészségház belsõ udvara.

Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklõdõt szakmai napjaink
rendezvényeire, egészségügyi szûré-
sekre, idõsek hetének programjaira.

Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezetõ

X. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI NAPOK
NYÍLT NAPOK – 2010

Fõ támogatók: Lajosmizse Város Önkormányzata, Felsõlajos Önkormányzata, Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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ÚJ ORVOSOK 
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Kedves Betegek!
Dr. Bozóky István belgyógyász szakorvossal
ez év júliusa óta találkozhatnak a betegek a
lajosmizsei orvosi ügyeleten. Dr. Bozóky Ist-
ván 2004-ben szerezte orvosi diplomáját a
Szegedi Tudományegyetemen, a Kecskemé-
ti megyei Kórház Tüdõ-belgyógyászati Osz-
tályán dolgozik, pulmonológiai szakvizsgájá-
ra készül.

Ez év augusztusától a reumatológia szak-
rendelésen dr. Tóth Zoltán helyett dr.
Miskolczi Borbálához fordulhatnak a ked-
ves betegek mozgásszervi panaszaikkal.

Dr. Miskolczi Borbála 1984-ben végzett a
Budapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen. A dabasi dr. Halász Géza Szak-
orvosi Rendelõintézetben dolgozik, mint a
reumatológiai szakrendelés vezetõje. A reu-
matológiai és fizikoterápiás ellátások mel-
lett az akupunktúra, a manuálterápia, a lé-
zerkezelések és a csontritkulásos megbete-
gedések kezelése területére is specializáló-
dott. Alsónémedin lakik, Lajosmizséhez va-
ló kötõdését elõdei (déd- és nagyszülõk)
lajosmizsei származása teszi még erõsebbé.

A reumatológiai szakrendelés igénybevé-
teléhez beutalót kell kérni a háziorvostól. A
szakrendelésen szükség van a TAJ kártyára,
korábbi leletekre.

Dr. Járomi Péter ez év októberétõl kezdi
el urológiai magánrendelését a lajosmizsei
Egészségházban, az ügyeleti folyosón kiala-
kított szakorvosi rendelõben. A városhoz
kötõdését a lajosmizsei nagyszülõk jelentik.
Dr. Járomi Péter 2002-ben szerzett diplo-
mát a Szegedi Tudományegyetem. A szakor-
vos Kecskeméten, a megyei Kórház Uroló-
gia Osztályán dolgozik (korábban, 2005-ig a
lajosmizsei orvosi ügyeleten már dolgozott).
Az elmúlt évben szakvizsgázott urológiából.
Munkája mellett a Szegedi Kísérletes Sebé-
szeti Intézet PhD hallgatója. A rendelésén
lehetõség lesz az urológiai alapvizsgálaton
túl ultrahangkészítésre, vizeletvizsgálatra,
PSA szûrésre. A magánrendeléssel célunk,
hogy a lajosmizsei betegek a kecskeméti
szakrendelés színvonalának megfelelõ ellá-
tásban részesüljenek helyben, utazás nélkül.

Köleszné Hanák Gabriella
fõnõvér

RÁSZORULÓ GYERMEKEK
ÉLELMEZÉSE 

A NYÁRI SZÜNIDÕ ALATT

Ebben az évben is lehetõvé vált, hogy a
Lajosmizsei Önkormányzat a rászoruló gyer-
mekek részére nyári gyermekétkeztetést bizto-
sítson. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésé-
ben 128 család 202 gyermekének jutott ötven-
négy napon át, napi egyszeri meleg étel,
4 035 960 Ft értékben. Az arra jogosultak a
Mizse Gasztro Kft. által beszerzett és heti el-
oszlásban összeállított élelmiszercsomagot át-
vehették az Ezüstfenyõ Étteremben. Sok hal-
mozottan hátrányos helyzetû gyermek és csa-
lád gondjain enyhített az állami támogatás.

Darányiné Tóth Enikõ
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje

UNIÓS ÉLELMISZERADOMÁNY

2010. évben ismét pályázatot nyert
Lajosmizse Város Önkormányzata, melynek
keretében július hónap elején 250 rászoruló
család, ezen belül 749 személy jutott hozzá
térítésmentesen tartós élelmiszerekbõl álló
csomaghoz a Gyermekétkeztetési Alapítvány
EU Élelmiszersegély Programjának része-
ként.

A Családsegítõ Szolgálat munkatársai
4500 kg tartós élelmiszert, többek között lisz-
tet, száraztésztaféléket, cukrot, háztartási
kekszet, vaníliáskarikát, csokoládés gabona-
golyót valamint kukoricakonzervet osztottak
szét a családok létszáma alapján differenciált
nagyságú csomagokban.

A kiosztáshoz szükséges mûanyag szatyro-
kat a lajosmizsei székhelyû Mikroplast Kft.
képviseletében Kocsis Andrásné bocsátotta
ingyenesen rendelkezésünkre.

Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna
Családsegítõ Szolgálat vezetõje

VÉRADÁS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

2010. szeptember 30-án (csütörtök) 8.30-13.00 h.
Legutóbb megjelent 80 fõ, közülük 7 fõ új véradó.

E napon délelõtt 10 órakor 
az Egészségház aulájában  a véradók köszöntése,

és a többszörös véradók jutalmazása lesz. 
Az érintettek meghívót kapnak.

Köszönjük segítségét!

NYÁRI TÁBOR
Lajosmizse Város Önkormányzatának
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052. számú „A
lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenci-
ós célú gyermekvédelmi programjai 2009-
2010-ben” címû pályázata keretében a prog-
ramban résztvevõ gyermekek számára 2010.
július 19-23-ig alkotótábort szerveztünk. A tá-
borban 30 gyermek vett részt. A programokat
az Egészségház területén 8 órától 16 óráig tar-
tottuk. A táborlakók napi háromszori étkezé-
sérõl a Mizse Gastro Kft gondoskodott.

Az elsõ nap Skultéti Árpád tûzzománc-
mester avatta be a kíváncsiskodókat a tûzzo-
mánc-készítés rejtelmeibe. A második napon

Tóth Rozália festõmûvész mutatott be festési
technikákat a résztvevõknek. Délután a tanult
készségek alkalmazásával saját alkotásokat
készíthettek az érdeklõdõk. A harmadik na-
pon Vinnainé Csurpek Ágnes fazekasmester
segítségével agyagfigurák, és korongozással
agyagtálkák készültek. A negyedik napon az
alkotók táskákat batikoltak és papírsárkányt
készítettek, utóbbit az Iskola-tónál ki is pró-
báltuk.

Pénteken kerékpártúránk a Kobza-tanyára
vezetett. Felsõlajoson a résztvevõk részesei le-
hettek a Tanyacsárda jóvoltából lovasbemuta-
tónak, istállólátogatásnak és lovas-kocsikázás-
nak is.

Az egy hét alatt a lelkes táborlakók fejleszt-
hették fantáziájukat, kreativitásukat, kéz-
ügyességüket gyöngyfûzéssel, kabalakõ-festés-
sel, textiltulipán varrással is. A szabadtéri és a
csoportösszetartást növelõ kiscsoportos játé-
kokkal pedig megtapasztalhatták a demokrá-
cia, a tolerancia értékeit.

A táborban készült alkotások megtekinthe-
tõk lesznek a szakmai napok keretében, szep-
tember utolsó hetén rendezendõ kiállításon,
az egészségházban. 

Pesír Zita
programkoordinátor
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6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. Tel./fax: 76/555-053 (mûv. ház) Tel.: 76/555-323, 
fax: 555-324 (könyvtár) e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu

Nyitva tartás (mûv. ház): hétfõ - csütörtök: 8-20 óra; péntek: 8-22 óra; szombat: 13-22 óra; vasárnap:
19-22 óra; pénztári órák: hétköznapokon 8-16 óráig. Nyitva tartás (könyvtár): kedd – szerda –

– péntek:11-18 óra; csütörtök: 8-16 óra; szombat: 8-12 óra

MOZI: péntek, szombat, vasárnap 20 óra
FOGLALKOZÁSAINK 2010/2011-ES TANÉVBEN
BÚZAVIRÁG NÉPTÁNC CSOPORT szombat 13 óra
DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
FLÓTÁS EGYÜTTES péntek 17.30 óra
GYERMEK HASTÁNC TANFOLYAM péntek 17 óra
HASTÁNC TANFOLYAM szerda 18.30 óra
JÓGA csütörtök 18.15 óra
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS OLVASÓKÖR minden hó-
nap utolsó csütörtök 9.00 óra
ÕSZIKÉK NYUGDÍJASKLUB minden második hétfõ
14.30 óra
ÕSZIRÓZSA NÉPDALKÖR szerda 15 óra
PATCHWORK KLUB havonta egy szombat 14 óra
SAKK-SZAKKÖR péntek 18 óra
TÛZZOMÁNC SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
VÁROSI KAMARAKÓRUS kedd 18 óra
TÁMOP-3.2.11/10-1-0047 számú pályázat kereté-
ben általános iskolások számára ingyenesen igény-
be vehetõ foglalkozások:
Barátság, szerelem, szexualitás – beszélgetés ka-
maszokkal kedd 14 óra
Disputa klub csütörtök 14 óra
Történelmi drámakör kéthetente hétfõ 14.30 óra
Pszichodráma szerda 13 és 14.30 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás
Játék és tánc apróknak
Társas tánc szakkör csütörtök 18 óra
Csocsó klub kedd
Firkász kör
Rendezvényeink:
Szept. 1 – 17.
Szõrös József fafaragó emlékkiállítása
Szept. 11. szombat 14 óra
Patchwork Klub
Részvétel ingyenes
Szept. 13. hétfõ 16 óra
Vetített képes élménybeszámoló Oszétiáról
Elõadók: Hortiné dr. Bató Edit a Jászberényi Múzeum
igazgatója,
dr. Dobos László a Jász Világszövetség elnöke,
Kovács Béla építészmérnök
Részvétel díjtalan
Szept. 18. szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás
Vezeti: Dudás Klári és Király Zsuzsa
maximális résztvevõk száma 20 fõ
Részvétel ingyenes (TÁMOP-3.2.11/10/1)
Szept. 18. szombat 9 óra és 14 óra
Fazekas Szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1.000 Ft/fõ/alkalom
Szept. 20. hétfõ 14 óra
Projektismertetõ rendezvény (TÁMOP-3.2.11/10-1-
0047)
Szept. 25. szombat 9 óra és 14 óra
Tûzzománc Szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj 1.500 Ft/fõ/alkalom
Szept. 30. csütörtök 9 óra
Magyar népmese napja
Okt. 2. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj 1.500 Ft/fõ/alkalom
Okt. 2. szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás
Vezeti: Dudás Klári és Király Zsuzsa
maximális résztvevõk száma 20 fõ
Részvétel ingyenes (TÁMOP-3.2.11/10/1)
Okt. 5. kedd 18 óra
A Lajosmizsei Városi Kamarakórus házi koncertje

az aradi vértanúk tiszteletére
Belépés díjtalan
Okt. 9. szombat 10 óra
Játék és tánc apróknak
Részvétel ingyenes (TÁMOP-3.2.11/10/1)
Okt. 9. szombat 17 óra
“Légy jó mindhalálig”
Sziéta Mûvészeti Stúdió elõadása
Belépõs mûsor
Okt. 9. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj 1.500 Ft/fõ/alkalom
Okt. 9. szombat 14 óra
Patchwork Klub
Részvétel díjtalan
Okt. 10. vasárnap 14-18 óra
Könyves Vasárnap
Okt. 13. szerda 19 óra
A Dumaszínház humorístáinak mûsora:
Kõhalmi Zoltán és Felméri Péter
Belépõ: 2.000 Ft
Okt 16. szombat 9 és 14 óra
Fazekas Szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1.000 Ft/fõ/alkalom
Okt. 23. szombat 17 óra
Emlékezés 56-os mártírjainkra, koszorúzás
Gyökereink – zenés irodalmi est
Újhold Mûvészeti Kör elõadása
Okt. 30. szombat 9 és 14 óra
Fazekas Szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1.000 Ft/fõ/alkalom
Okt. 30. szombat 10 óra
Játék és tánc apróknak
Részvétel ingyenes (TÁMOP-3.2.11/10/1)
SZOLGÁLTATÁSOK
Helyiségek bérbeadása (díszterem, mozi- és színházte-
rem, klubhelységek); kiállító terek biztosítása; rendezvé-
nyek szervezése; hangosítást vállalunk 2.3 KW teljesít-
ménnyel.
Internet elérés kerekes székben élõknek is, csökkent
látóknak olvasókészülék helyben használata, katalógus-
gép használat, testületi jegyzõkönyvek, szkennelési,
nyomtatási lehetõség (A3; A4), fax küldés-fogadás, ide-
gen nyelvû (német, angol) könyvek kölcsönzése. Online
katalógus, könyvtárközi kölcsönzés (ODR),  megújult
gyermekkönyvtár és játszószõnyeg várja a könytárba-
járókat.
Óvodai és iskolai csoportoknak elõzetes megbeszélés
után könyvtári foglalkozásokat szervezünk.
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, óvoda és iskola
pedagógusoknak a beiratkozás ingyenes.

LAJOSMIZSE VÁROS MÛVELÕDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
www.lmizsekultura.hu

ÕSZI KÖNYVTÁRI
ELÕZETES

NÉPMESE NAPJA: Szeptember 30-án,
Benedek Elek születése napján, ismét a
népmesékre figyelünk. A Cimbora Játszó-
ház közremûködésével reggeltõl délutánig
tartó szellemi és ügyességi játékok, kézmû-
ves foglalkozások tarkítják a napot. Iskola-
idõben szervezetten, délután pedig minden
érdeklõdõt várunk a könyvtár és mûvelõ-
dési ház tereibe!
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK –
2009. OKTÓBER 5-10.
MEGBOCSÁTÁS HETE – büntetés nél-
kül bárki visszahozhatja a régen otthon lé-
võ könyvtári könyveit
INGYENES BEIRATKOZÁS minden le-
endõ olvasó számára! Aki új beiratkozót
hoz könyvajándék-sorsoláson vesz részt.
NYÁRI KÖNYVES KALANDOM cím-
mel rajzpályázatot hirdetünk az általános
iskolásoknak. Október 2-ig várjuk a pálya-
mûveket, amelyeket a könyvtár tereiben le-
het megtekinteni, s a legjobb pályamûnek
járó könyvjutalmat a könyvtárlátogatók
szavazatai alapján fogjuk odaítélni. Szavaz-
ni a könyvtári héten lehet! A/3-as formá-
tumnál ne legyen nagyobb, síkban kiállít-
ható legyen, technika tetszõlegesen válasz-
tott.
KÖNYVES VASÁRNAP – Október 10-én
14-18 óráig – Meseelõadások és kézmûves
foglalkozások várják a lajosmizsei családo-
kat, gyerekeket és felnõtteket a könyvtár
összes szolgáltatásával, megújult géppark-
jával, mely teljesen ingyenesen igénybe ve-
hetõ a délután folyamán!

Motoros Találkozó és Országos Díjugrató Bajnokság színesítette
az idei Lajosmizsei Napok programját

Családi kedvezmény és Látogatójegy is igénybe vehetõ.

TÉRINTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK
Internet elérés 30 percig; WiFi használat; számítógé-
pes tanfolyam (felhasználói szint); szövegszerkesztõ,
Excel használat, NAVA adatbázis használata, eÜgyin-
tézés, Látogatójegy, újságok helyben olvasása és köl-
csönzése. A szolgáltatások igénybevételéhez könyvtá-
ri tagság szükséges.

eMAGYARORSZÁG PONT
A könyvtárban két eTanácsadó segíti a látogatót az
eÜgyintézésben (ügyfélkapu regisztráció, elektronikus
adóbevallás, okmányirodai idõpontfoglalás. A szolgálta-
tás könyvtári tagsággal rendelkezõk számára ingyenes.

Intézményünkben szeretettel várjuk az érdeklõdõket és
kíváncsiskodókat.
Reméljük, programkínálatunk felkelti az Ön érdeklõdé-
sét.
Részletekért hívja a fenti telefonszámokat, vagy írjon
e-mailt!
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LAJOSMIZSEI NAPOK SPORTJA

A hagyományokhoz híven idén is megrendezték
az alábbi helyi sportágak Mizse kupa néven ver-
senyeiket. A következõ eredmények születtek:

Asztalitenisz verseny  

Augusztus 14-én délelõtt rendezték meg az im-
már hagyományossá vált versenyt. A helyi indu-
lók mellett, Kecskemétrõl, Orosházáról, Nagy-
kõrösrõl és Ócsáról is voltak versenyzõk.
Kiélezett küzdelemben a következõ eredmé-
nyek születtek:
Nõi egyéni:
1. Szijjártó Pálné 
2. Végh Györgyné
3. Golovicsné Dömötör Szilvia
Férfi egyéni:
1. Farkas Rudolf
2. Sánta Zoltán
3. Répási Zoltán
Vegyes páros:
1. Dömötör Szilvia-Farkas Rudolf
2. Végh Györgyné-Szabó Tibor
3. Szijjártó Pálné-Sánta Zoltán
Nõi páros:
1. Szijjártóné-Véghné
2. Szigeti H.-Kállai Zs.
3. Dömötör Sz.-Sápi M.
Férfi páros:
1. Sánta Z..-Szabó T.
2. Répási Z.-Farkas R.
3. Karsai A.-Sápi T.

Szijjártó Pálné

Felkészülési férfi
– és ifjúsági kézilabda torna – aug. 21.

Felnõtt eredmények:
Mizse KC – Székács KE 31:18
Székács KE – Kiskunhalasi UKSC 34:26
Mizse KC – Kiskunhalasi UKSC 32:16
1. Mizse KC
2. Székács KE
3. Kiskunhalasi UKSC
Legjobb kapus: Boros Kornél (Mizse KC)
Legjobb mezõnyjátékos: Fejes-Tóth Ar-
nold (Székács KE)

Legjobb góllövõ: Kanyik Árpád (Kiskunha-
lasi UKSC) – 15 gól
Ifjúsági eredmények:
Mizse KC – Székács KE 43:35
Székács KE – Kiskunhalasi UKSC 14:24
Mizse KC – Kiskunhalasi UKSC 34:37
1. Kiskunhalasi UKSC
2. Mizse KC
3. Székács KE
Legjobb kapus: Antal Richárd (Székács KE)
Legjobb mezõnyjátékos: Vadkerti Attila (Kis-
kunhalasi UKSC)
Legjobb góllövõ: Bálint Tamás (Mizse KC) – 20
gól

Sápi Zsombor

Sakkverseny

1. Marosi Csaba (Kecskemét)
2. Ábel Lajos (Kecskemét)
3. Kovács Gábor (Kecskemét)
4. Marjanovics György (Szeged)
5. Szatmári Révai József (Szlovákia)
6. Pál Imre (Hetényegyháza)

Sakk szimultán 16 táblán
Gór József a gyõzteseknek 10.000 Ft jutalmat
ajánlott föl.
Gyõzött: Bagi Lajos (Tass)

Móczó István

Horgászverseny

Aug. 22. vasárnap az Almavirág Horgász Egye-
sület 58 tagja vett részt a hagyományos megmé-
rettetésen.
A legnagyobb halat (6.600 g-os ponty) Tóth Já-
nos fogta, a legtöbbet (74 db) Horváth Károly. A
legfiatalabb versenyzõ, Kisjuhász Bence, is több,
mint 3 kg halat fogott.
Végeredmény:
1. Tóth János 9.300 g
2. Horváth Károly 7.400 g
3. Maráczy Károly 5.700 g
4. Dani László 5.200 g
5. Rigó Dezsõ 4.800 g
6. Kohári Zsolt 4.200 g

Kobolák János

A XVI. JÁSZ
VILÁGTALÁLKOZÓ

JÁSZÁGÓN

A XVI. alkalommal megrendezésre
kerülõ Jász Világtalálkozásnak 2010-
ben Jászágó adott helyet.
Ebben a három napban a június 12-i
szombatot tartottuk a legfontosabb-
nak, hiszen ekkor volt megtartva a te-
lepülések felvonulása, valamint a nagy
érdeklõdésre számot tartó kapitány-
választás is.
Ezen a napon 9 órai kezdéssel egy
szép szentmise keretein belül történt
meg egy hálaadás és történelmi vissza-
tekintés a jászkun  Redemptióra,
amely az 1745. május 6-án Mária Teré-
zia által aláírt Diploma aláírásával jog-
erõre lépett.
A szentmisét dr. Ternyák Csaba érsek
úr celebrálta.
Ezután történt az ünnepi felvonulás,
majd az ünnepség.
Az ünnepségen dr. Dobos László úr
átadta az idei évi kitüntetést dr. Szabó
Lászlónak 
valamint az ezzel járó egymillió Ft-ról

a csekket.
Sajnos ezen a szép ünnepen dr. Szabó
László nem tudott jelen lenni rossz
egészségi állapota miatt.
Kárpótolta a megjelenteket, hogy Sza-
bó László az ünnepi beszédét és a kö-
szönetét leírta, amelyet a fia olvasott
fel nekünk.
Az ünnep fénypontját ezen alkalom-
mal is a kapitány beiktatása, felöltöz-
tetése jelentette.
Mozsár Lászlóné, Jászágó polgármes-
tere, méltatta a legújabb jász-kapitány
erényeit, akit õ alkalmasnak és „szem-
telenül fiatal”-nak nevezett.  A mellé-
kelt fényképen valóban látható, amint
Hortiné dr. Bathó Edit felöltözteti a
legújabb jász-kapitányt, Dobos Ger-
gelyt, hogy a jövõ nemzedékét képvi-
selheti egy évig.
Dobos Gergely erre az alkalomra ta-
nult meg lovagolni, ezért váltott ki
nagy derültséget a megjelentek között
az ünnepség utáni elsõ parancsa : Hoz-
zátok a lovamat!
Voltak készséges segítõi a lóra való si-
keres nyeregbe ülésénél, de gyakorla-
tilag nem volt baj a 
hivatalos, lovon történõ bemutatko-
zásnál.  A   fiatal jász-kapitány olyan
büszkén, boldogan tett meg
néhány tiszteletkört az ünneplõ tö-
megnek, hogy általános elismerõ zúgó
tapsvihart kapott elismerésként.
Szép napunk volt ez is!  Forró, napsü-
téses kívülrõl és meleg, szívet simoga-
tó belülrõl.

Sólyom János

LAJOSMIZSEI VLC - labdarúgás

Megkezdte szereplését a megyei II. osztályú baj-
nokság Északi csoportjában a Lajosmizsei VLC
felnõtt és ifjúsági csapata. A felnõtt keret három új
játékossal bõvült, mindhárman Ladánybenérõl ér-
keztek. Guttyan Gergõ védõ, Mata Ádám közép-
pályás és Boda Imre középpályás, csatár.
Eredmények az 1-3 fordulóban:
LAJOSMIZSEI VLC – PÁLMONOSTORA 0-0
NYÁRLÕRINC – LAJOSMIZSEI VLC 2-1
GÓL: SAJÓ A.
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAALPÁR 1-4
GÓL: BODA
Magyar Kupa mérkõzésen:
FÜLÖPHÁZA – LAJOSMIZSEI VLC 2-2
GÓL: SAJÓ A. 2
A felnõtt csapat tagjai: Csontos Imre, Surman
Péter, Mihut Mihály, Sajó László, Sajó Attila,
Mata Zoltán, Mata Ádám, Guttyán Gergely,
Dóka Zoltán, Csorba István, Ferenc Zsolt, Kun
Gábor, Boda Imre, Árva Zsolt, Dodan
Constantin Petre, Szakállas Gábor, Nagy Tibor,
Ulicska Péter, Halász Szilárd, Fekete Gábor.
Edzõ: Faragó Gyula és Id. Sajó László. 
Az ifjúságiak folytatják a tavalyi szériát, eddig
veretlenek a bajnokságban. Eredményeik:
LAJOSMIZSEI VLC – PÁLMONOSTORA  3-
1  GÓL: CSERNI 2, DUDUJ
NYÁRLÕRINC – LAJOSMIZSEI VLC  3-3
GÓL: CSERNI 3

LAJOSMIZSEI VLC – TISZAALPÁR  3-0
GÓL: CSERNI, FEKETE, HRIAZIK
Csapattagok: Surman Péter, Kiss Ádám, Hriazik
Attila, Fekete Gábor, Treiber Szabolcs, Duduj
Zsolt, Basky Balázs, Kollár Péter, Takács Vil-
mos, Sánta Ádám, Sándor Csaba, Osbáth Bence,
Valter Zoltán, Cserni János, Hajdú Roland.
Edzõ: Faragó Gyula és id. Surman Péter.
A kétszeres bajnok serdülõ csapatunk három já-
tékosa; Ilonka Richárd, Kis Richárd és
Halmavánszki Tamás az õszi szezontól az NB-I-
es Kecskeméti TE utánpótlás csapataiban foly-
tatják pályafutásukat.
Szeptemberben lesz megrendezve klubunk leg-
nagyobb hagyományokkal bíró rendezvénye, a
Mizse Csibe kupa, amelyre immár 12. alkalom-
mal kerül sor.

Faragó Gyula

Sakk

Jól szerepeltek a lajosmizsei fiatalok, a július 
12–16. Balatonföldváron megrendezett korcso-
portos ifjúsági sakk versenyen.   B. Nagy Roland
minden játszmáját megnyerve elsõ, Váradi Ta-
más és Kisjuhász Richárd második, Márton Atti-
la negyedik helyezést ért el korcsoportjában.  

Móczó István

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.
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Felsõlajosi Falunap

Helyzetkép Felsõlajosról
A polgármesteri feladatok ellátása nem csak a Falunapra, ha-
nem a település egészére kiterjedt. Így az elmúlt hónapokban
az Óvoda, a Málna, a Ribizke, a Nap és a Diófa utcákban föld-
munkagépek dolgoztak, az utakat átrendeztük és árkokat ás-
tunk. Megterveztettük a település kamerás megfigyelõ rendsze-
rét, amellyel a közbiztonságot jelentõsen megnövelnénk. A Hi-
vatalban a riasztó rendszerünket korszerûsítettük, felújítottuk a
számítógépeket és beszereztünk egy új multifunkciós készülé-
ket, így az eddig használt fénymásolót átadjuk az óvodának,
ami megkönnyíti mind a Hivatal, mind az óvoda munkáját. 

Bízunk benne, hogy a jövõben is rendelkezésre állnak majd
olyan források, melyek lehetõvé teszik a falu további fejlõdését. 

Felsõlajoson VIII. alkalommal került megrendezésre a Falunap,
melyet Bogdán Jenõ alpolgármester úr nyitott meg. Az ünnepi mû-
sor keretében a Képviselõ-testület Posztumusz „Felsõlajos Közsé-
gért” kitüntetõ címet adományozott Csordás László polgármester
részére, valamint a szülõháza falán, a Tájházon, emléktábla elhe-
lyezésére és avatására került sor. Az emléktáblán olvasható:
„Felsõlajos település fejlõdése érdekében kifejtett több évtizedes
tevékenységéért, továbbá a település közéletében tett kiemelkedõ
munkájáért. A posztumusz »Felsõlajos Községért« kitüntetõ cím
adományozása alkalmából állította: Felsõlajos Község Önkor-
mányzata”.

Ezen a napon Varga Miklós és Soltész Rezsõ mûvészek szóra-
koztatták a közönséget, akik nagy örömmel és lelkes tapssal kö-
szönték meg az elõadásukat. 

A parkban különbözõ játékok várták a gyerekeket és a felnõtte-
ket egyaránt. Kíváncsi tekintetek figyelték a Faluház elõtti aszfal-
ton a táncos lábú elõadókat, a sportpályán pedig a labdarúgást ked-
velõk tölthették szurkolással az idõt. 

Mindezek mellett a Faluházban képzõmûvészeti kiállítás megte-
kintésére volt lehetõség, amelyet nagy létszámban csodáltak az
odalátogatók.

Bogdán Jenõ alpolgármester úr összegezte a Falunapot, amely-
rõl elmondta, hogy a falu lakói és a kollégák közremûködésével az
elõkészületek dinamikusan és rugalmasan zajlottak. A hagyomány-
õrzõ napon a rendezvények és a mûsorok megfeleltek a forgató-
könyvnek, az elégedettségrõl a lakosság is tanúbizonyságot adott. 

A VIII. Falunapról készült képek önmagukért beszélnek…

16.qxd  2010.09.09.  16:54  Page 16


