X. évfolyam 1. szám 2015. január-február

A Nőegylet és a Mizsei Kézművesek
széppé varázsolták az adventi
időszakot. Ötvös Évának
köszönhetően négy árusító
faházikóval gazdagodott az adventi
vásár utcaképe, melyeket a város
mostantól igénybe vehet más
rendezvényein is

Kocsis Tibó együtt érkezett meg
a Mikulással és krampuszaival,
hogy segítsen megörvendeztetni
az őket váró gyermeksereget
Részletek a 7. oldalon

Az évszak örömeibe eddig még csak rövid időre
kóstolhattunk bele, de ezt a pár napot
lelkesen kihasználták a téli sportok szerelmesei
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Új nagykonyhai gőzpárolós
sütő került beszerzésre
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi szabályokról szóló miniszteri
rendelet szabályozza az iskolai menzán adható
ételek elkészítését és tápanyagtartalmát. A rendeletben meghatározottak teljesítése érdekében az általános iskolai konyha fejlesztése vált
szükségessé, így beszerzésre került egy nagykonyhai gőzpárolós sütő. A beszerzési és üzembe helyezési 5 millió forintos önkormányzati
fejlesztéssel biztosított, hogy az iskolai menzán
egészséges és megfelelő tápértékű ételt tudunk
biztosítani a gyermekek számára.

Befejeződött az
Optikai Hálózat kiépítése!
2014. december 22-én befejeződött az optikai hálózat kiépítése az Önkormányzat és Intézményei között. A központban lévő emeletes
házaknál jelenleg is tartanak a hálózatkiépítési
munkálatok, ami várhatóan 2015. február elejére fejeződik be. Ezt követően fog elindulni a
tényleges optikai alapú hang, internet és televízió szolgáltatás az Önkormányzat és Intézményei, illetve az érintett városközponti fekvésű
területek lakosai részére.

Általános tudnivalók
útcsatlakozások, kapubejárók,
kocsibehajtók kialakításához:
A 2015-ös évben, a csatorna beruházási
munkák befejeződésével megkezdődik az utak
burkolatának helyreállítása, egyes útburkolatok
rekonstrukciója. Ezen helyreállított utak esetében különösen, de a többi út burkolatának
hosszú távú védelme érdekében is szükséges a
csatlakozó műtárgyak helyes kialakítására figyelmet fordítani. Városunkban sajnos helytelen gyakorlattá kezd válni, hogy a kapubejárókat
ún. „K” szegély alkalmazásával csatlakoztatják
a meglévő burkolathoz. Ez balesetveszélyes, illetve akadályozza a víz lefolyását a burkolatról,
vápát, illetve lefolyástalan pandalyt alakítva ki
a burkolaton, ami utána fokozottan sérülékeny,
veszélyes a felfagyásra, stb. Ezen megoldások
elkerülése végett felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbiakra:
A telken kívül, a közút területén végzett
építési tevékenységhez minden esetben a
közútkezelő (önkormányzat) hozzájárulása
szükséges. Általában ezen tevékenységekhez
szaktervező által készített terv szükséges. A
közútcsatlakozáshoz közútkezelői hozzájárulás
megkérésétől abban az esetben tudunk eltekin-
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teni, ha a Városház fsz. 8-as irodájában elérhető vázlat szerinti módon történik a kivitelezés.
Egyéb esetben a közútkezelői hozzájárulás nélkül végzett kivitelezési tevékenységre vonatkozó
szankciót kell a közút kezelőjének alkalmazni,
szükség szerint az útcsatlakozás átalakításával,
illetve az eredeti állapot szerinti helyreállítással.

Tájékoztatás Óvodakötelezettség
külföldön történő teljesítéséről
Közeledik az óvodai beiratkozás időpontja
(április-május hónap), a szükséges igazolás –
határidőn belüli – beszerzéséhez az alábbiakról
tájékoztatom a külföldön óvodakötelezettséget
teljesítő gyermekek szüleit/nagyszüleit:
A gyermeknek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt
vennie.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérem az igazolások Lajosmizse Város
Jegyzője részére történő eljuttatásáról – a hivatali elérhetőségek bármelyikén – határidőben gondoskodni szíveskedjenek!

Adófizetési határidő

Lajosmizse Város Önkormányzati Adóhatósága 2015. február hónapban postázza ki az
adófolyószámla-kivonatokat, annak érdekében,
hogy az adózók pontosan és időben tudják fizetni a 2015. év márciusában esedékes helyi
adóikat és a gépjárműadót.
A folyószámla kivonatok kiküldésének célja
kétirányú, egyrészt tájékoztatást adnak az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak
a 2015. március 15-ig fizetendő adórészekről,
tekintettel arra, hogy 2015.március 15-ig kellett fizetni a helyi adók és a gépjárműadó első
félévi részét.

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNFŐZÉS CÉLJÁBÓL ELŐÁLLÍTOTT TÖMÉNY SZESZ
ÖNKORMÁNYZATI JÖVEDÉKI ADÓJÁVAL KAPCSOLATBAN
A magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával
kapcsolatos bejelentési kötelezettség és annak adózási szabályozása 2015. január 1-től több
tekintetben is változott.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a
magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
Egyik fontos változás, hogy 2015. évtől az önkormányzatnak fizetendő évi 1 000 forintos
átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú
párlat állítható elő magánfőzésben.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés
megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kellett bejelenteni a
tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.(2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól.)
Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést
vásárolt, bejelentést kellett tenni az önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés
űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha
az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is
képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti a bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől
megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1 000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016.
január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Erre a
célra szolgáló nyomtatvány a város honlapjáról, a www.lajosmizse.hu > Polgármesteri Hivatal >
Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok > Adócsoport linkről letölthető.
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Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig fizetési kötelezettségének eleget
tenni szíveskedjen, mivel az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. A végrehajtási eljárást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló
bírósági végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás során felmerült
költségek (végrehajtói munkadíj, jutalék, általános költségátalány)
minden esetben az adóst terhelik, és az adóstól felvett összegekből
elsődlegesen ezek a költségek kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell megfizetni, ezen
összeg megfizetéséig a végrehajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.
A folyószámla-kivonaton szereplő adatokkal kapcsolatos észrevételüket személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton vagy a lajosmizse@
lajosmizse.hu e-mail címre küldött levélben is megtehetik. Telefonon
történő tájékoztatás esetén, a fontosabb azonosító adatok közlése is szükséges. Kérjük továbbá adózóinkat, hogy az adóbevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló nyomtatványokat minden esetben a www.lajosmizse.
hu >Polgármesteri Hivatal > Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok >
Adócsoport linkről szíveskedjenek letölteni.

Lajosmizsei Települési Értéktár

A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság 2014. évi létrehozása óta a Települési Értékek listája 26-ra nőtt a helyi Értéktárban:
Benke László gasztronómiai munkássága
Czigány Péter helytörténeti magángyűjteménye
Cserényi István fajtamézei
Dr. Csire Géza kerámia magángyűjteménye
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella bodzaszörpjei
és gyógynövényes termékei
Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar
Gusto Pálinka
Hortig Rezső és Bertók Zsuzsanna
tehén-, és kecsketejből készült termékei
Kiss Cukrászda – Kiss Zoltán cukrászati termékei
Kiss Márta – Régimódi Keksz
Kovács László biogazdasága és biotermékei
Lajosmizsei Római Katolikus Templom
Lajosmizsei Helytörténeti Gyűjtemény
Lajosmizsei Református Templom
Lajosmizsei Szamóca
Ortan Patrik – szíjgyártó és nyeregkészítő alkotói munkássága
Őszirózsa Népdalkör és a Rózsa Sándor Citerazenekar
Polyák Imre sportolói életműve
Pusztatemplom romjai
Régi Városháza–Földeáki Csárda
Rimóczi László –Grillázs termékei
Skultéti Árpád festőművész alkotói munkássága
Skultéti Jánosné – hímző és szövő stúdióvezető alkotói munkássága
Tanyacsárda
Tóth Rozália festőművésznő alkotói munkássága
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas munkássága és termékei
A Lajosmizse közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az értéktárba javasolni kívánt értékekre ajánlást szíveskedjenek adni a következő elérhetőségek valamelyikén: Rostásné Rapcsák Renáta, Horváth Sándor Tel.: +3676/356-211,
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.
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Platánfák kezelése

Ha Lajosmizse főútjára gondolunk, sokunknak először az utcaképet
meghatározó, közel 90 éves platánfák jutnak az eszébe.
Elmondható szinte valamennyi fáról, hogy az ágaik a Démász légvezetékek felett fejlődtek ki, hatalmas lombtömeggel vagy az épületek eresze fölé hajlanak.
Ezért Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
163/2014. (XII. 12.) önkormányzati határozatában arról döntött, hogy a
helyi jelentőségű védett platánfák kezelését el kell végezni. Szakmai jártassággal rendelkező cégektől árajánlatok kerültek bekérésre és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a BÉKÁCÉ
Hungária Kft. által tett legkedvezőbb ajánlatot 7 200 000,– Ft + Áfa öszszegben. Vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel az önkormányzat megrendelte az 5-ös főút Lajosmizse belterületi részén található 139
darab platánfa, valamint a Központi Park területén található 42 darab
platánfa teljes körű gondozását, az esetleges betegségek és hibák kiküszöbölését, gallyazását, elhalt vagy beteg farészek eltávolítását, épületek
fölé nyúló ágak eltávolítását, valamint a fák gyalogos és kerékpárosok
biztonságos közlekedését lehetővé tevő formára történő visszametszését, valamint a közlekedési jelzőtáblák láthatósága érdekében szükséges
metszését, továbbá a vágástéri hulladék eltakarítását. Vállalkozó vállalja,
hogy a kezelt fákról digitális nyilvántartást készít, mely program a fákat
sorszámmal és GPS koordinátákkal látja el, mely megkönnyíti a fák beazonosítását, illetve azok jövőbeni gondozását, ápolását.
Fenti munkálatok, – melynek kezdése, várhatóan 2015. február második hete – összehangolt szervezést igényelnek. Nagy teljesítményű munkagép fog dolgozni a platánfák „megújulása” érdekében. Emiatt kérem a
Tisztelt Lakosokat, elsősorban a Dózsa Gy. úti ingatlantulajdonosokat,
ingatlanhasználókat, üzlethelyiséggel rendelkezőket, hogy a munkálatok
elkészültéig (legkésőbb 2015. március 31.) legyenek türelmesek, segítsék
a vállalkozó munkáját a biztonságos lebonyolítás céljából.

Szelektív hulladékgyűjtési naptár
2015. I. félév
2016. januárjától kötelező lesz a háztartások számára a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A több éve jól működő házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési rendszerhez egyre többen csatlakoznak Lajosmizsén,
így a köszönet mellett kérjük, hogy továbbra is a szabályozásnak megfelelően használják ki a hulladékgazdálkodási rendszert.
Hónap
Gyűjtési időpontok
Település
január február március április május
június
Lajosmizse I. körzet 1 13; 27 10; 24 10; 24 7; 21 5; 19 2; 16; 30
3; 17
Lajosmizse II. körzet 2 14; 28 11; 25 11; 25 8; 22 6; 20
1
2

Dózsa György út páratlan oldala, és ettől balra eső terület (vasútállomás felé)
Dózsa György út páros oldala, és ettől jobbra eső terület (vásártér felé)

Új kisbusz
vásárlása
Az általános iskolás
gyermekek
szállításához és az
Önkormányzati Intézmények működéséhez szükséges jármű üzemeltetése és
további fenntartása
gazdaságtalan volt. A hatékony feladatellátás érdekében 7,6 millió forintos költségű Ford Tourneo Custom típusú kisbusz került beszerzésre önkormányzati saját forrásból.
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Az ebtartás szabályai és a
megszegésével járó következmények
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
közterületeken szabadon kóborló ebek számának megnövekedése miatt Lajosmizse Város
Önkormányzata 2015. év februárjától fokozott
ellenőrzést fog tartani Lajosmizse területén a
kóbor ebek számának csökkentése céljából.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2/2012. törvény 193. §-a kimondja, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
valamint aki a harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő
figyelmeztető táblát, az szabálysértést követ
el és pénzbírsággal büntethető.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése
értelmében az állattartó gondoskodni köteles
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2012. (II.26.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
A helytelen állattartás következményeként
többek között az alábbi bírságok kiszabását tette lehetővé az állatvédelmi bírságokról szóló
244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet:
Veszettség ellen oltatlan eb esetén 45 000,–
forint/eb, ha az embert mar, vagy ember egészségét veszélyeztette 75 000,– forint.
Az állat szökésének megakadályozásáról
nem, vagy nem megfelelően gondoskodott az
állattartó 90 000,– forint.
Ha egy oltatlan eb az utcán embert mar, akkor fenti összegek összeadódnak és az így bírságként fizetendő összeg 210 000,– forint.
A veszettség elleni oltás és a mikrochip behelyeztetésének együttes elmaradása esetén a
bírság 90 000,– Ft ebenként.
A fentiek alapján arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenki szíveskedjen a jogszabályoknak megfelelően tartani kutyáikat, amivel megelőzhető embertársaink veszélyeztetése
és sérülése.

Tájékoztatás ebösszeírásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse
város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek
eleget téve 2014. december 22. napja és 2015.
január 31. napja között ebösszeírást tartott. Az
ebösszeírásról szóló tájékoztatást és ebössze-
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író adatlapot az önkormányzat a Magyar Posta
Zrt. segítségével juttatta el az összes bel és külterületi ingatlan tulajdonos részére 2014. év december végén szórólapként. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történt. Az ebösszeírás
során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot
kellett kitöltenie és azt az önkormányzathoz el
kellett juttatnia. Azon ingatlantulajdonosok is
kötelesek voltak az adatlapot nemleges válaszszal visszaküldeni, akik nem ebtartók.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét arra, hogy
2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb
ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A kötelezettség nem
teljesítése esetén minimum 45 000,– Ft állatvédelmi bírság szabható ki ebenként.
Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztotta, 30 000,– Ft állatvédelmi bírsággal
sújtható.
Kérjük azon lakosokat, akik még nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek azok
szíveskedjenek eljuttatni az önkormányzat részére a kitöltött ebösszeíró adatlapjukat 2015.
február 28-ig. Az ebösszeírásról szóló tájékoztatás és a formanyomtatvány elérhető a www.
lajosmizse.hu honlapon az ebösszeírás fül alatt,
vagy formanyomtatvány kérhető a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatal információs irodájában.

Napelemes rendszer telepítése

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2014. év
augusztusában pályázatot nyújtott be KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 azonosító számmal, „Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen” címmel. A Közreműködő
Szervezet 2015. január 07-én értesítette a pályázót, hogy pályázata 43 323 628,– forint értékben támogatást nyert, amelyből 2015. május
15-ig kiépítésre kell, hogy kerüljön a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Szabadság tér 13. és Ceglédi út 1. szám alatti
iskola komplexumán a napelemes rendszer. A
fejlesztés célja az áramfogyasztás költségének
csökkentése megújuló energia felhasználásával. Jelenleg a beruházás előkészítő munkálatai
folynak.

Tájékoztatás
csatornás beruházásról
Az idei évben a végéhez ér az új csatornahálózat kiépítése Lajosmizsén. A műszakilag
még át nem adott hálózatba történő illegális
szennyvíz elhelyezésről, valamit a csatornahálózatra történő lakossági rákötés lehetőségeiről
szóló tájékoztató anyagot az összes érintett ingatlantulajdonos részére Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. december 19. és 23. között

szórólap formájában eljuttatta. A hat oldalas
tájékoztató anyag Lajosmizse város hivatalos
honlapján (www.lajosmizse.hu) is megtalálható
„Tájékoztatás csatornahálózatra történő lakossági rákötésről” címmel.
A végleges műszaki átadás-átvétel tervezett
időpontja a teljes beruházás területen 2015. év
május hónap. Ezen időponttól kezdődik a jogszabályban meghatározott 90 napos határidő
számítás a talajterhelési díj vonatkozásában,
azaz azon ingatlantulajdonosok, akik 2015. év
augusztusáig nem kötnek rá az új csatornahálózatra talajterhelési díjat kötelesek fizetni.
A kivitelezési munkálatok jelenleg is folynak, amelynek tervezett helyszínei február hónapban a Bartók Béla – Dankó Pista – Dózsa telepi – Könyves Kálmán – Rozmaring – Görgey
utcák és a Piactéri átemelő. Március hónapban
tervezik kivitelezni a Kodály Zoltán – Liszt Ferenc – Vörösmarty – Béke – Németh László –
Petőfi utcákat.
Az útburkolatok végleges, sávos helyreállítása február hónapban a Szent Lajos – Kossuth
Lajos – Bajza – Damjanich – Eötvös Lóránt –
Kölcsey utcákban kezdődik meg. Március hónapban készül el a Dózsa telepi – Nyíri – Bartók
utcák és a Dózsa György úti kerékpárút helyreállítása.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben a csatornázással kapcsolatosan
észrevétele, kérdése merülne fel, akkor szíveskedjen a Duna Aszfalt Kft. képviselőjét Móczár
Lászlót keresni a 0620/363-28-38-as telefonszámon. Hibabejelentés esetén szíveskedjenek
keresni a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársát Dodonka Csabát a
0676/556-160-as telefonszámon, vagy a dodonka.csaba@lajosmizse.hu e-mail címen.

2015. évi Lajosmizsei Vásárnaptár

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata a vásárokról
és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése értelmében Lajosmizsén 2015. évben országos állat- és
kirakodóvásárt minden hónap első vasárnapján rendez. 2015. évben országos állat- és kirakodóvásár a következő napokon kerül megtartásra: január 4., február 1., március 1., április 5.,
május 3., június 7. július 5., augusztus 2., szeptember 6., október 4., november 1., december 6.
Országos kirakodó vásár és BÚCSÚ VÁSÁR
megrendezésére 2015. augusztus 30. napján
kerül sor.
A vásár évszaktól függetlenül 06-12 óráig
tart nyitva, kivéve az állatvásárt, amely május
01-től szeptember 30-ig 05-12 óráig, a búcsúvásár pedig 06-22 óráig várja az érdeklődőket.
dr. Balogh László
jegyző

Basky András
polgármester
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Óvodai hírek

Óvodánkban 2014. december első hete a
Mikulás várás jegyében telt, az ünnepi hangulatot még fokozta december 03-án Dóbiás Péter
Tanár Úr és Társulatának zenei előadása.
A hét utolsó napján (dec.05.) megérkezett
hozzánk a Mikulás, minden apróságnak egy kis
ajándékkal kedveskedve, a gyerekek pedig dallal, verssel köszöntötték őt.
Az Országos Bozsik Program keretén belül
óvodásaink kis focisai részt vettek Kerekegyházán a már második alkalommal megrendezésre
került Ovi-Foci fesztiválon, ahol a környező települések ovisaival játszhattak, ügyeskedhettek.
Köszönjük azoknak a szülőknek, akik az odajutásban segítkeztek.
Az adventi hetek is eseménydúsan teltek,
december 08-án délután a Lajosmizsei Művelődési Ház mozitermében ingyenes mesefilm-vetítésre hívtuk a helyi óvodásokat, iskolásokat
szüleik kíséretében.
A faluházán megrendezésre került a Jótékonysági Ruhabörze és a Kézműves Vásár. A
befolyt összeget a gyermekek javára fordítjuk.
Ezek a programok az Iskoláért, Gyermekekért
Alapítvány keretein belül zajlottak, hálásan
köszönjük minden szülőnek a felajánlásokat,
vásárlást, valamint a szervezésben való részvételt. December 19-én a szülőkkel közösen karácsonyoztunk a csoportokban, a kicsik határtalan örömmel vették birtokba az Önkormányzat
és a fent említett alapítvány támogatásával beszerzett új játékokat. A délelőtt folyamán a Faluházán Fekete Inciék táncházán vettünk részt
az iskolásokkal együtt, majd ezt követően az
apróságok átvehették az Önkormányzat ajándékát is.
Az óévet a szülői munkaközösség által szervezett, jó hangulatú szilveszteri bulival búcsúztattuk a Faluházán. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők segítségét, Önkormányzatunk támogatását, Hungary Aliment Kft., Gumiring Kft., Húskirály Lovasudvar, Alexa Butik
és Csordás Mária aranyműves felajánlását.

2015. január 12-én a Szegedi Miniszínház
vidám mesejelenetét tekintettük meg itt helyben az óvodánkban.
A februári hónap farsangolással telik, február 11-én lesz a gyermekek farsangja az oviban, a
rákövetkező napon Tengeri Attila zenés-dobos
interaktív műsorán fogunk részt venni.
2015. február 14-én szervezi a Faluházán az
óvoda Szülői Munkaközössége a Farsangi Retro
Bulit, melyre várjuk kedves vendégeinket.
Az idei nevelési évben nyílt napunkat április
elején tartjuk, ezt követően lesz a beiratkozás is.
Minden leendő óvodást, érdeklődő szülőt
nagy szeretettel várunk!

Rövid tudósítás
az iskolából

dolgozott az első félévben. Aki pedig javítani
szeretne a félévi eredményén, a tanév végéig
kitartó szorgalmas munkával meg tudja tenni.
Köszönöm mindenkinek az első félévi munkánkhoz nyújtott támogatását melyre a tanév
második felében is számítunk.

Néhány jelesebb történés
az elmúlt hónapokból
a teljesség igénye nélkül:
•
•
•
•
•

SZMK jótékonysági bál
Részvétel az ’Idősek délutánján’
Tehetség napja, Mikulás délután
Robot szakkör beindulása
Adventi készülődés, vásár, koncert, lovas
kocsis ünnepi hangulatadó…

Iskolánkban a szokásos mederben zajlik az
élet, néhány újdonsággal tarkítva.
Decemberben megjött a Mikulás és a hó
helyett a tagintézmény vezető, nem tudom a
gyerekek melyiknek örültek volna jobban, de
hátha a Február még hoz egy kis téli örömöt
számukra. Rendezvényeink jó hangulatban teltek a Szülői szervezet, az Alapítvány és az Önkormányzat támogatásával. Elérkeztünk a félév
zárásához, a felmérők eredményeit áttekintve
a diák-szülő-tanító hármasa eredményesen

A második félévben várható:

Adventi hangulatfokozó

Ismerkedés a ’Robottal’

•
•
•
•
•

Helyi és körzeti tanulmányi versenyek,
Március 15. megünneplése
Anyák napi ünnepségek
Osztálykirándulások
Ballagás!
Osbáth Barna

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula
polgármester

Adventi hangulatfokozó
Karácsonyi ünnepség
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„Nyugdíjasok Szabadegyeteme”

Helyszín:
Lajosmizse,
Egészségház-Estike Idősek Klubja
Időpontok:
2015. február 03. (kedd) 10:00-10:30 óra
Mozgás fontossága az időskorban
– interaktív előadás
Előadó: Mezei Anett Krisztina tánctanár
2015. február 03. (kedd) 11:00-12:00 óra
„Testi-lelki megújulás”
– egészségmegőrző jógagyakorlatok
Előadó: Rimóczi Klára jógaoktató, alternatív
mozgásterapeuta
2015. február 17. (kedd) 13:00-14:00 óra
Időskori betegségek prevenciója
Előadó: dr. Márton Rozália háziorvos

2015. március 03. (kedd) 10:00-11:30 óra,
„Biztonságban időskorban”
– gondolatok a vagyonvédelemről
Előadó: Tót Szilvia Rendőr őrnagy
Kecskeméti Rendőr Kapitányság Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály vezetője

Előadó: Bartal Sándor gyógyszerész

2015. március 17. (kedd) 10:00-12:00 óra
Természetes gyógymódok
– bemutatóval egybekötött előadás
Előadó: Érsek József gyógy-és fűszernövény termesztő

2015. május 12. (kedd) 11:00-12:00 óra
„Gyakorlatok az idősek felfrissülése érdekében”
– jógaóra
Előadó: Rimóczi Klára jógaoktató, alternatív
mozgásterapeuta

2015. március 31. (kedd) 12:00-13:00 óra
A fog- és szájápolás szerepe a betegségek megelőzésében
Előadó: dr. Dutkon Alexandra fogorvos
2015. április 14. (kedd) 10:00-11:00 óra
A lajosmizsei gyógyszertár története

2015. április 28. (kedd) 10:30-11:30 óra
„Versek idősekről időseknek”
Előadó: Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör Lajosmizse

Az előadás sorozattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Mócz-Fábián Andrea 76/556-192
(Estike Idősek Klubja)
Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklődőt!
Mócz-Fábián Andrea

Az őszi egészségügyi hét mérlege:
1070 fő jelent meg az egészségügyi szűréseken

Az elmúlt évben szeptember 29 és október
5 között zajlottak Intézményünkben az egészségügyi hét szakmai rendezvényei. Kiemelkedő
eredménynek értékeljük, hogy a meghirdetett
szűréseket a lakosság közel 10%-a, 1070 fő
vette igénybe. Közülük a PSA szűrésen és
vizsgálaton 130 férfi, az egészség-ponton 88
fő, a nőgyógyászati rákszűrésen 76 hölgy, a
mammográfiai szűrésen 156 hölgy jelent meg
az Egészségházban.
A szűrések szolgálják a betegség időben felismerését, a gyógyítás minél hamarabb elkezdését az egészség helyreállítása érdekében. A
kiszűrtek száma 1% alatti. Számukra kívánunk
jobbulást!
A véradók most is kitettek magukért. Köszönjük a 62 fő önkéntes véradását. Az Egészség-expo sikere a számos kiállító remek termékének és
szolgáltatásának volt köszönhető az idén is.
Szájüregi és garatrák szűrés ..............................24
Alkaros csontsűrűség mérés.............................75
PSA szűrés ....................................................... 100
PSA vizsgálat ......................................................30
Hallásállapot felmérés .......................................32
Egészség-pont ....................................................88
Frissítő masszázs ................................................38
Nőgyógyászati rákszűrés ..................................76
Mammográfiai szűrés..................................... 156
Véradás ...............................................................62
Diétás tanácsadás...............................................30
Iskolai védőnői alapszűrés ................................39
Gerinc/lúdtalp szűrés ..................................... 123
Gyermek hallás/vérnyomás ..............................13
Terhestanácsadás ...............................................10
Melanoma szűrés ...............................................40
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Együtt a mellrák ellen program .................... 126
Gépi nyirokmasszázs ...........................................8
A gyermek egészségügyi programok célcsoportja a 3-14 éves korosztály volt. Fontos
figyelmeztető gyermeknek, szülőnek egyaránt,
hogy a gerinc/lúdtalp szűrésen részt vett 123
gyermek többsége kiszűrt. A szakmai fórumok,
előadások a természet-gyógyászat, ebola, drog,
urológia és ortopédiai témaköröket érintették. A
drog téma, Dr. Zacher Gábor előadóval teltházas volt. Az előadást nem csak a város, hanem a
térségben dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti,
szociális, oktatási, közigazgatási és rendészeti
szakemberek óriási érdeklődése is kísérte.
Az „Együtt a mellrák ellen” – Marcia Presky
Női Egészségmegőrző Program a MAZS Ala-

pítvány, a PSA szűrés és a gyermekek gerinc/
lúdtalp szűrése a Procurátor Alapítvány, az
Egészség-pont szűrései az Ölelő Kéz Ápolási és
Hospice Alapítvány, további szűrések a Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapítvány támogatásával
valósulhattak meg, a lakosság számára ingyenesen. Valamennyi alapítványnak, szakmai támogatónknak és szponzorunknak ez úton is
kifejezzük köszönetünket.
A MAZS Alapítvány jóvoltából a mammográfiai szűrésen elsők között megjelenő hölgyek
ajándékot vehettek át. Minden hölgy számára
jó hír, hogy megérkeztek a leletek, amelyek az
Egészségházban átvehetők.
Somodi Jánosné
EGYSZI főnővér
| HÍRLAP | 2015. január-február |
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Luca napi Gyermekkarácsony

2014. december 13-án ünnepi műsorral,
rengeteg ajándékkal, meglepetés vendéggel várták Luca napi gyermekkarácsonyi ünnepségre a meghívott lajosmizsei és felsőlajosi gyermekeket a Gyermekjóléti és a Családsegítő
Szolgálat munkatársai.
A Meserét Óvoda Szent L. úti óvodásainak
betlehemes műsora után meglepetés vendégként Kocsis Tibor örvendeztette meg a jelenlevő gyermekeket és szülőket.
A Tibóval való közös éneklés alatt érkezett
meg krampuszai kíséretében a Mikulás.
A szolgálatok által meghirdetett „Cipősdoboz” akcióra 2014. évben is szép számban érkeztek az ajándékokkal és szeretettel megtöltött
dobozok a város lakosságától.

Kocsis Tibó előtt szerepelnek a gyerekek

A Meserét Óvoda Szent Lajos úti óvodásainak műsora

Megérkezett a Mikulás és a krampuszok
A Mikulás átadja
a Cipősdoboz ajándékokat

Boldog gyermekmosoly

Felhívásunkhoz a lajosmizsei és a felsőlajosi Önkormányzaton, és a helyi intézményeken
kívül több vállalkozás, így a Házisweets Kft., a
Freudenberg Kft., a Dancsa és Társa Bt., a Szent
István Patika, Belusz László , Kollár László, dr.
Adonyi Lajos, Hegedűs Éva és a Mikulás is csatlakozott.
A lakosság és támogatóink segítőkészségének köszönhetően 246 kisgyermek vehette át a
Mikulástól az ajándékát, s majszolhatta boldogan a konyhás nénik által sütött friss kalácsot.
Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna
Alapszolgáltatási Központ vezető
| HÍRLAP | 2015. január-február |
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Véradás az
Egészségházban
2015. március 19-én: 8.00-13.00 óra
2015. június 18-án: 8.00-13.00 óra
2015. október 1-én: 8.00-13.00 óra
2015. december 10-én: 8.00-13.00 óra
Helyszín: Egészségház, I. emelet
(Tanácsterem)
6050 Lajosmizse,
Dózsa György út 104-106.

Önkéntes
véradásával
a betegek
gyógyítását segíti.
Köszönet a Véradóknak!
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Matematika gyorsasági verseny

November végén megrendeztük a 2-4. évfolyam leggyorsabban, legjobban számoló tanulói részére a gyorsasági versenyt, amire 54
lelkes tanuló nevezett. A versenyen azt mértük,
hogy 10 perc alatt hány számfeladatot tudott
pontosan megoldani az induló. Feladattípusok minden évfolyamon azonosak voltak, csak
más-más számkörben. A Gyermekekért Plusz
Alapítvány jóvoltából évfolyamonként az első
6 tanulót oklevéllel, a győzteseket pedig könyvvel jutalmaztuk.

A legjobbak:
2. évfolyam:
Hely Név
1.
Halasi Áron
2.
Nyilas Ferenc
3.
Csicsó Máté
4.
Imre Levente
5.
Lunka Zoltán
6.
Rónay Csanád

Osztály
b
a
d
a
c
b

3. évfolyam:
Hely Név
1.
Varga Laura
2.
Szórád Luca
3.
Csillik Attila
4.
Gál Petra
5.
Bujdosó Koppány
6.
Garami Krisztina

Osztály
b
b
a
b
c
b

4. évfolyam:
Hely Név
1.
Kun Bálint
2.
Bujdosó Péter
3.
Gáspár Ákos
4.
Gáspár Veronika
5.
Mihálka Lilla
6.
Virág Krisztián

Osztály
b
a
b
b
a
b

I. évfolyam: 1. Varga Lili 1.b; 2. Surmann Csepke 1.a; 3. Nyitrai Milla 1.b; 4. Bach Gergő 1.c; 5. Kovács
Réka 1.c; 6. Takaró Petra 1.c
II. évfolyam: 1. Halasi Áron 2.b; 2. Csontos Letícia 2.b; 3. Csillik Kitti 2.a; 4. Mészáros Gréta 2.a; 5.
Szarvas Anna 2.a; 6. Tóth Zsófia 2.b

III. évfolyam:
1. Besenyi Márk 3.b
2. Gál Petra 3.b
3. Tóth Enikő 3.a
4. Herendi Hanna 3.c
5. Herendi Maja 3.d
6. Bujdosó Koppány 3.c

I. évfolyam:
1. Brád Gábor 1.b
2. Csorba Mónika 1.c
3. Tóth Nándor 1.b
4. Ulicska Noémi 1.c
5. Borbély Tamás 1.b
6. Csorba Mónika 1.d

IV. évfolyam:
1. Horváth Gréta 4.d
2. Mészáros Dorottya 4.b
3. Gáspár Ákos 4.b
4. Jurászik Márk 4.a
5. Olajos Hetti 4.b
6. Boda Franciska 4.c

II. évfolyam:
1. Czigány Dániel 2.b
2. Rónay Csanád 2.b
3. Csontos Letícia 2.b
4. Mészáros Gréta 2.a
5. Valkai Lilla 2.b
6. Sánta Máté 2.e

Balogh Ágnes
szervező

Karácsonyi készülődés az iskolában

Az utolsó hetek karácsonyi hangulatban teltek. Rendezvényeinket és versenyeinket is ehhez a témakörhöz igazítottuk. Karácsonyi versmondó délutánt rendeztünk az alsó tagozaton
minden évfolyam számára. A versek karácsony
hangulatát idézték, ezzel igen meghitté tették
a gyerekek ezt a rendezvényt. Sokan készültek
szebbnél – szebb versekkel. Minden évfolyamon
az első hat helyezettet jutalmazta a zsűri és minden résztvevő ajándékot kapott a szervezőktől.
Rajzversenyt is hirdettünk ebben a témakörben. Nagyon sok szép színes rajz érkezett.
Ezeket a rajzokat a gyerekek az iskolában készítették el különféle anyagok és technikák felhasználásával. A zsűri itt is évfolyamonként az
első hat helyezettet jutalmazta.
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III. évfolyam:
1. Szabó Viktor 3.a
2. Babita Alexandra 3.e
3. Dani Dóra 3.c
4. Czirják Noel 3.b
5. Teréki Hella 3.e
6. Szórád Luca 3.b

IV. évfolyam:
1. Gáspár Veronika 4.b
2. Balogh anni 4.b
3. Fehér István 4.a
4. Bóta Dóra 4.b
5. Forró István 4.c
6. Baradlai Maja 4.c
Nagyon szépen köszönjük a pedagógusoknak, szülőknek a felkészítést, a zsűri munkáját.
Reméljük, jövőre is ilyen szép számban jelentkeznek a tanulók a versenyekre.
Mint ahogy mindig, a tavalyi évben is serényen készülődött az iskola apraja és nagyja a karácsonyra. A tantermeket és a folyosókat a tanító
nénik ünnepélyessé varázsolták. A karácsonyváró programok között szerepelt a Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozói által szervezett mézeskalácssütés. Ez a program már évek óta nagy
népszerűségnek örvend mind a gyerekek, mind
a pedagógusok körében. Az iskola néptánccsoportja több rendezvényen is megmutathatta tehetségét: felléptek a Művelődési Házban a jótékonysági gálán, az iskola ebédlőjében a családi
karácsonyon, a technikai dolgozók ünnepségén
és az adventi vásárban. A gyerekek szívesen látogatták a jászolkiállítást, ahol megtekinthették
a pedagógusaik, ismerőseik, vagy akár a maguk
által készített betlehemi jelenetet.
A karácsonyi ünnepséget osztályonként
rendeztük meg. A gyerekeket apró ajándékok
várták a karácsonyfa alatt, süteményt ettek,
zenét hallgattak. Nagyon kellemesen, jó han| HÍRLAP | 2015. január-február |
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gulatban töltöttük el együtt a karácsonyvárás
időszakát.
A gyerekekhez hasonlóan a pedagógusok is
készültek az ünnepekre. A negyedik gyertyagyújtás alkalmával karácsonyi dalokat énekeltek a parkban.
Czigány Mária, Szilaj Kata

Gyerekszáj

„Szeretet a gyermekek szemével”

Gyereknek lenni annyira rossz!
A felnőttek mindig megmondják, hogy mit
tegyél! Ezt csináld, azt csináld, amazt csináld!
Annyira idegesítő. Még azt is megmondják,
hogy mit ne tegyél. Már csak félóráig játszhatsz,
most ne azt nyomkodjad, a leckédet írd meg!
Ráadásul mindenféle boltba elhurcolnak magukkal: pékség, ruhabolt, nagy áruházak stb.,
még sorolhatnám őket egy óráig. Tényleg miért
nem maradhatnánk otthon? Miért? Ja, igen, és
a gyerekek miért nem vezethetnek? Legalább
saját autónk lehetne! A gyerekek nem is dolgozhatnak egy kis bónuszpénzért. Saját hitelkártyánk se lehet. Ha van is pénzünk nem vehetjük meg a legújabb és legjobb okos telefont.
Azt mondják, hogy nincs szükségünk rá. Lehet,
de később viszont lesz.
Szóval ez minden. Felnőttnek biztos jobb dolog lenni, mint gyereknek!

A Családháló online magazin rajzpályázatot hirdetett az Ars Sacra fesztiválhoz kapcsolódóan “Szeretet a gyermekek szemével “ címmel. Páratlan lehetőség rajzokon keresztül szembesülni azzal,
hogyan értelmezik a szeretetet a gyerekek, mit jelent nekik ez a szó, ez az érzés.
Felső tagozatos kategóriában Rónay Alíz iskolánk 7.a osztályos tanulója I. helyezést ért el.
Adonyi Gabriella, osztályfőnök

A felnőttek már tudják, hogy nem érdemes
sürgetni a gyermekkor múlását. 10 évesen azonban nem ezt érzik a gyerekek. Gáspár Ákos, 4.b
osztályos tanuló fogalmazásából kiderül, hogy
miért is szeretne felnőtt lenni.

De szeretnék felnőtt lenni!

Mesemondó verseny

Az iskolai Mesemondó versenyen a következő eredmények születtek:
1. Tóth Lilla 6.e (Gazdagné Szabó Veronika)
2. Szarvas Fanni 5.b (Sápiné Aczél Ágnes)
3. Vén Anikó 8.d (Pósfai Péterné)
Szántó Gabriella
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Karácsonyvárás a Bölcsődében

A december a Bölcsődében is az ünnepekre való készülődéssel, ráhangolódással telt. Az adventi időszak alatt a gyermekek és a bölcsődében dolgozók lelke, és maga a bölcsőde is ünneplőbe öltözött. A gyerekek, mint minden évben, az idén is nagy izgalommal várták, hogy mikor pillanthatják
meg végre az édes, kedves öregapót: a Mikulást. Már napokkal a nagyszakállú érkezése előtt sokat énekeltek, verseltek, majd az édes várakozás örömével, de szüleik biztonságot nyújtó karjában, közös énekléssel csalogatták a Mikulás bácsit a bölcsődébe. Végül, mindenki bátran állt a Télapó elé,
akitől csomagot kaptak a puttonyból.
A karácsonyi ünnepségen a csinosan öltözött apróságok csillogó szemmel, izgatottan várták a Jézuska érkezését. A gyerekek a szüleikkel együtt
indultak a varázslatos, ragyogó, ünnepi díszbe öltözött fenyőhöz, amely alatt a kicsik sok-sok új játékot találtak. Elérzékenyülés, meghatottság járta át
mindenki szívét ezekben a pillanatokban. Majd izgatott, lelkes, nagyon vidám közös játék vette kezdetét. A bölcsőde zakatolt, zsongott a játék hevében.
Az idő gyorsan repült, a búcsú most nem volt könnyű.
Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek, támogatónak, hogy felajánlásaikkal segítették az ünnepet még szebbé tenni, felejthetetlen perceket szerezve ezzel a bölcsődéseknek. Köszönjük szépen!
Hajdú Zoltánné

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356-560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Adventi pillanatképek

Az ügyes Gomba csoportos kisgyermekek szüleikkel együtt csodálatos adventi koszorúkat készítettek

Mézeskalács sütés a szülőkkel
a Napraforgó csoportban

A betlehemi jászolkiállítás megnyitóján a Meserét óvoda Szent Lajos utcai tagintézményébe járó
gyermekek színvonalas műsorral ajándékozták meg a résztvevőket

A Meserét óvoda Csiga-Biga csoportjának
kis óvodásai szívből jövő műsort adtak elő a
jótékonysági városi Karácsonyi Gálán
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Adományozás

2014. december 18-án a Meserét óvodában
helyi vállalkozók és magánszemélyek; Dancsa
Béla, Kocsis Szabolcs, Lisztes László, Tóth
Viktor és Selypes Krisztián; nagy értékű ajándékcsomagokkal kedveskedtek a rászoruló kisgyermekeknek és családjaiknak. A gyermekek
csillogó szemmel vették át az ajándékokat. A
felajánlások által 20 család karácsonyát varázsolták szebbé és boldogabbá. Köszönjük szíves
támogatásukat.

Karácsony a Rákóczi utcai óvodában

A Rákóczi utcai tagintézményben a hagyományokhoz híven a kisgyermekek szüleikkel
együtt várták a Mikulást. A jó hangulatról Dóbiás Péter és zenésztársai gondoskodtak. Több
kisgyermek önállóan mondott verset ezen alkalomból és természetesen a közös énekelés és
verselés sem maradt el.
A karácsonyi ünnepségen a nagycsoportosok betlehemi jelenettel köszönték meg a szülőknek és Gál Györgynek, hogy felajánlásaikból
bőséges ajándék jutott a karácsonyfa alá.
„Madarak voltunk földre szálltunk,
búzaszemet szedegettünk…”

Madárvédelem az óvodában

Óvodai tevékenységek során figyelünk arra,
hogy a gyermekek, az őket közvetlenül körülvevő természetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek alkalmassá teszik őket az
életkoruknak megfelelő környezettudatos magatartás elsajátítására. Felhívjuk figyelmüket a
környezet-, és a természetvédelem fontosságára, az ember felelősségére a környezetük megóvásában, a növény és állatgondozásban.
Zöld óvodaként gondoskodunk a madarak
téli etetéséről, miközben lehetőség nyílik szűkebb környezetükben élő madarak megfigyelésére. Témahét keretében foglalkozunk a madarakkal. A gyermekek megismerik jellemzőiket,
bővülnek ismereteik a madarakról, szokásairól.
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Tudatosítjuk a gyermekekben mennyire fontos,
hogy a madarak védelmébe tevékenyen részt
vegyenek. Eközben fejlődik erkölcsi érzékük,
kialakul a madarakhoz fűződő pozitív érzelmi
viszonyulásuk. Természetesen a komplex tevékenységek során matematikai tapasztalatokhoz
is jutnak, fejlődik mozgáskoordinációjuk, nyelvi kifejezőkészségük.
A Süni csoportban a madárvédelem volt a
választott témánk. A gyermekek már a megelőző héten készültek a játékos tevékenységekre. Fészket szőttek pamutcsíkokból és madarat
készítettek faágból és ruhaanyagból. Ezeket a
kis madarakat használtuk a kis verébről szóló
meséhez, és az ügyességi játékokhoz, amikor
csipesszel kellett az élelmet a kis fiókáknak odaadni. Ez segítette szem-kéz koordináció fejlesztését, a számosság megállapítását.
Gyermekek ismerkedtek a madarak által
fogyasztott élelemmel. Játéktevékenységben
madáreleséget válogattak. Beszélgettünk a madarak etetéséről, itatásáról. A gyermekek által
gyűjtött képekből faliújságot, ragasztással, rajzolással, ujjfestéssel képet készítettünk a madáretetésről.
Minden udvarrészen található madáretető. Ezek rendszeres megtöltéséről a csoportok
gondoskodnak. A gyermekekkel ellenőrizzük,
hogy szükséges-e madáreleséget tenni az etetőbe, vagy új madárkalácsot kiakasztani az odaszokott madaraknak.
Gáborné Vas Gizella, Lobodáné Papp Zsófia
óvodapedagógusok

„Mit is esznek a madarak?” – magvakat
válogatnak a Süni csoportos gyermekek

A Meserét óvoda Csibe csoportos óvodásai
örömmel nézegetik az óvoda virágos kertjében
a gyönyörű színekben pompázó jácintokat. A
virágokat Szőrös András ajánlotta fel óvodánknak,
melyet ezúton tisztelettel megköszönünk

KÖSZÖNET

A „Tündérkert” Alapítvány kuratóriuma hálás szívvel mond köszönetet a kedves szülőknek, és mindazoknak, akik az eddigiekben támogatták alapítványunkat. A támogatásokból befolyt összegeket az
alapító okiratban meghatározottak szerint az óvodai nevelés és oktatás fejlesztésére fordítjuk. 2015
évben is tisztelettel kérjük jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk számára. Megtisztelő támogatásukra
a jövőbben is számítunk.
Adószámunk: 18359983-1-03

Számlaszámunk: 11732167-20081531
„Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma
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Programok, rendezvények:

• Február 1. – május 5.
Könyvtári derbi – többfordulós vetélkedő
az általános iskola 4-8. osztályai részére
• Február 10. kedd 10:30
Iskolás bérlet
Hamupipőke – zenés mesejáték
• Február 12. csütörtök 15-17 óra között
Harsányi Zsófia tárlatvezetést tart február
23-ig megtekinthető kiállításán
• Február 13. péntek 18 óra
„Férfiélet, Női sors” – Müller Péter írói estje

• Március 27. péntek 14 óra
Mesemondó verseny
• Március 28. szombat
Húsvéti kirakodó és tavaszköszöntő fesztivál (részletek hamarosan a plakátokon)

Üres bölcsőt ringat a hold fénye…

192 éve született meg Kölcsey Ferenc tollából nemzeti imánk, a Himnusz. Erről a „születésnapról” emlékezünk meg minden évben a
Magyar Kultúra Napján, melyen idén R. Kárpáti Péter kétrészes vers-bemutató estjén vehettek részt a megjelent érdeklődők. A színész
Sztevanovity Dusán verseivel teremtett meghitt
hangulatot.

Akit úgy szólítanak: Arcfestő néni!

• Február 14. szombat, március 14. szombat
Kézműves kirakodó vásár
• Február 21., március 21.,
április 18., május 16.
Kézműves foglalkozások a könyvtárban

• Március 6. péntek 19 óra
Aranyosi Péter önálló estje – dumaszínházi
előadás (részletek a plakátokon)
• Március 20. péntek 19 óra
Hazatérés
– színdarab Mikó István főszereplésével
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Könyvtárunk gyermekprogramjain rendszeresen állnak kígyózó sorok az asztal előtt, ahonnan ki-ki választása szerint szuperhősként, hercegnőként, vagy éppen boszorkányként állhat fel.
– Megtudhatjuk ki
áll az átváltoztatás csodája mögött?
– Kacskóné
Antóni Katalin vagyok, Lajosmizsére 2001. őszén
költöztem. Az általános
iskolában tanítok testnevelőként és kézilabda
edzőként.
Mostanság
azonban, talán többen ismernek a „szabadidőmben” végzett tevékenységem miatt.
– Mióta végzed ezt a „tevékenységet” és hol
találkozhatnak veled az érdeklődők?
– Immár öt éve foglalkozom gyermek arcfestéssel, és csillámos testfestéssel. Rendszeresen részt veszek a városi rendezvényeken, a
könyvtár által szervezett Boszorkányszombat,
Gyermeknap és Tavaszköszöntő programokon.
– Mi volt az eddigi legérdekesebb munkád?
– Lehetőségem nyílt színházi „sminkesként” kipróbálni magam. Mesejátékokhoz,
táncszínházi produkciókhoz készítettem színpadi sminkeket, nem egyszer közel száz fellépő
kifestésével.
– Értesültünk róla, hogy szép eredményeket értél el több arc-, és testfestő versenyen is.
Mesélnél az élményeidről, tapasztalataidról?
– A több éves munka után szerettem volna
megmérettetni magam szakmai berkekben. A
2013-as és 2014-es évben is neveztem egy internetes testfestő versenyre, melynek szakmai
zsűrijét több neves külföldi művész alkotta.
Csillámos testfestés kategóriában mindkétszer
sikerült a dobogó legfelső fokára állni.
Mégis az eddigi munkásságom legnagyobb
kihívásával 2014. novemberében kellett megbirkóznom. Meghívást kaptam az Európai Testfestő Bajnokság Magyarországi elődöntőjére.
Nyílt páston, szigorú szabályok betartásával, 5
óra leforgása alatt kellett elkészíteni egy egész
alakos kompozíciót, a „Képzőművészetek meste-

A 2014-es nemzetközi internetes versenyen
győztes „Párduc a fán” címet viselő alkotás.
reinek alkotásai” témában. A megmérettetésen
az előkelő 5. helyen végeztem, mely nagy erőpróba volt lelkes modellemnek is, aki kitartóan
végigdideregte a hűvös csarnokban lebonyolított versenyt.
Természetesen a versenyeken szerzett tapasztalatokat és különleges technikákat folyamatosan építem be a szülinapokon, céges és
városi rendezvényeken készített arcfestéseimbe,
nemcsak a kicsik örömére.
– Gratulálunk az eddigi eredményekhez és
további szép sikereket kívánunk!
Akik szeretnének még többet megtudni az
arcfestésről és az „arcfestő néniről”, bátran látogassanak el a www.csillamdekor.hu oldalra, valamint a könyvtár rendezvényeire.
Szijjártó Viktória, könyvtáros

Felhívás

A művelődési házban rendszeresen kérnek
termet különböző cégek termékbemutatóra
vagy újabban egészségi állapotfelmérésre. Ezen
alkalmakkor eladásra kínált áruk minőségéért
és az elhangzottak valóságáért nem tudunk felelősséget vállalni. Gyakori eset, hogy az utólagos reklamációk miatt elérhetetlenek a korábbi kapcsolattartók és nem lehet érvényesíteni
a vásárlói jogokat. Kérek mindenkit, hogy a
telefonon történő meghívásoknál vegyék ezt
figyelembe és inkább azokat a szűrővizsgálatokat, valamint egészségi állapotra vonatkozó
vizsgálatokat részesítsék előnyben, amit a helyi
intézmény (Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye) kínál!
Guti Istvánné, igazgató
A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány is
átlépte már az alapítványi nagykorúság határát,
ezért tisztelettel várjuk az adójuk 1%-át, illetve bármilyen összegű adományaikat kulturális
céljaink megvalósításához, közművelődési és
könyvtári programok, rendezvények szervezéséhez, támogatásához.
Adószám:
18369401-1-03
Számlaszám: 51700162-11074881
(Fókusz Takarékszövetkezet)
Támogatását előre is köszönjük!
Király Zsuzsanna, a Kuratórium elnök
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SPORT
A Lajosmizsei VLC hírei

A téli időszakban sem pihennek játékosaink, teremtornákon vesznek részt az egyesületünk csapatai.
Az U19-es korosztály Gyomaendrődön képviselte városunkat a nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi Szaloncukor kupán, amelyre 18. alkalommal került sor. Nagy csatában a 3. helyet sikerült megszerezni, azonos pontszámot elérve az első helyezett román, és a második lengyel csapattal
egy hármas körbeverés után, azonban a gólkülönbség nem nekünk kedvezett. A torna legjobb játékosának felajánlott különdíjat a lajosmizsei Gábor
Lukács József kapta, aki jelenleg a zalaegerszegi Szőcs Akadémia labdarúgója, de ezen a tornán újra a nevelőegyesületében szerepelt.
Az U9-es korcsoport Jakabszálláson minden mérkőzését megnyerve végzett az 1. helyen. A gólkirályi címet csapatunk játékosa, Juhász Gergő szerezte meg.
Január végén és februárban újabb teremtornák várnak korosztályos csapatainkra. Ezekről a Hírlap következő számában fogunk beszámolni.
Felnőtt és ifjúsági együttesünk január 20-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi idényre. A felnőttek a második, a fiatalok az első helyen várják a
bajnokság folytatását. Az edzések mellett edzőmérkőzéseken is részt vesznek csapataink, ezek szervezése még folyamatban van. Az első bajnoki fordulóra Nyárlőrincen kerül sor március elején. Nagy változás egyik keretben sem várható.
Faragó Gyula

Sakk

2014. december 27-28-án Kecskeméten, a 26 résztvevővel megrendezett Szőlőfürt Kupa Fide Open sakkversenyen B. Nagy Roland az első
helyezettel azonos pontszámmal, de egy hajszállal gyengébb mezőnyértékkel a második helyen végzett. Budapesten, a január 2-4. között megrendezett 48 részvevős Art Pub Kupa Fide Open sakkversenyen Faragó
Balázs szintén harcban állt az éremért, de a végül megszerzett ötödik helyezése is jó teljesítmény.
Móczó István

A Lajosmizsei
Asztalitenisz Club hírei
2014. őszén két bajnokságban, különböző szintű csapatokkal mérkőzhettünk meg. Reméljük, hogy a tavaszi fordulókban sikerül majd még
előbbre tornáznunk magunkat.
A Megyei Bajnokság északi csoportjának jelenlegi állása:
1. Cserkeszőlő
2. Tisza ABK
3. Soltvadkert
4. Kerekegyháza
5. Lajosmizsei AC
6. Homokmégy
Sajnos az északi csoport sokkal erősebb mint a déli, így itt nem sok
reményünk van az előbbre jutáshoz.
A Városi Bajnokságban két csapattal indultunk. Első csapatunk a 6.,
második csapatunk a 9. helyen áll jelenleg, itt azonban mindkét csapatnak lehetősége van a javításra, mivel több mérkőzést is csak minimális
különbséggel veszítettünk el.
Szijjártó Pálné
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LAJOSMIZSEI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5. sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

Rövid tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság
2014. éves munkájáról
Tűzoltóságunk állandó, 24 órás szolgálatot lát el. Az elmúlt esztendőben összesen 112 esetben kérték segítségünket a hozzánk tartozó, védendő települések lakosai. Tűzeset: 37, Műszaki mentés: 50, Téves jelzés: 18,
Segítségnyújtás: 7 alkalommal történt. A számadatok tükrében látható,
hogy a műszaki mentés 126%-a a tűzesetek számának. Megemelkedett
a téves jelzések (az előző évekhez képest) száma is, melyek a be nem jelentett tűzjelzők karbantartásainak, zárt helyen végzett porral járó tevékenységeknek, illetőleg a felügyelet melletti (szintén be nem jelentett),
avar-szemét égetéseknek is köszönhető.
Itt felhívnám a lakosság figyelmét, hogy a felügyelet melletti szabadban
tüzelést – amennyiben jogszabályi háttér ezt megengedi – a megkezdés előtt

írásban, illetőleg 24 órával megelőzően szóban (105; 76/555-510) be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
Tűzesetek kisebb részben a lakó, állattartó épületekben, nagyobb
arányban szabadtéren (avar, gabona, tarló) keletkeztek. A műszaki mentések kapcsán találkoztunk vihar-eső által okozott, valamint közúti balesetek kárfelszámolásával. Mintegy 14 esetben adtunk át mentősöknek
gépjárműből kivágott, kiemelt sérülteket.
A beavatkozások mellett fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelést. A
2014. év elején iskolai előadások keretein belül tűzmegelőzési ismereteket
tartottunk, valamint bekapcsolódtunk tűzoltó hagyományőrző rendezvényeken belül versenyekbe, ahol általános iskolás diákjaink két esetben
aranyérmet nyertek. Várjuk középiskolás diákok jelentkezését önkéntes
közösségi szolgálatra, ahol munkájukkal segíthetik működésünket.
„Kármentes”, 2015-ös esztendőt kívánunk!
Lajosmizsei Tűzoltóság dolgozói

II.Tűzoltóbál

(A

ko
1/4
idő

2015. MÁRCIUS 21. szombaton
Helyszín:
Új Tanyacsárda/Barna és Zöldterem
(Felsőlajos, Közös 150)

A jegyár tartalmazza a műsor és a vacsora költségét, amely
3800 Ft/fő.
Program:
18.30-tól Vendégvárás pezsgővel pogácsával
19.00 Köszöntő
Ezt követően vacsora.
Jegyrendelés, információ:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára,
Szabadság tér 12. • Tel.: 76/555-053
e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
(A jegyek korlátozott számban kaphatók február 20-tól.)

Köszönjük a bálunk támogatását:
Tanyacsárda Kft., Vadásztársaság, Kuning Kft., Sarok Pékség, Baranyi Lajos, Urbán Miklós,
Ancsin János valamint valamennyi működési területünkön lévő vállalkozásnak és cégnek.
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Válogatás a város apraját
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