
1IX. évfolyam 2. szám 2014. április-június

A Magyar Országgyűlés történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át, a redemptios diploma 
aláírásának napját. Mint ismeretes, Mária Terézia magyar királynő 1745. május 6-án kelt diplo-

májában tette lehetővé, hogy a jászok és a kunok kiváltságaikat visszavásárolják. Jász-
berény városa a történelmi eseményhez méltó ünnepi rendez-

vénysorozatot szervezett a jászok és a kunok példa nélküli 
összefogásának 269. évfordulója alkalmából. 

A történelmi emléknapon Jászberény városa, a Jászság-
hoz tartozó települések és elöljárói koszorút helyeztek el 

a  Jász Emlékmű talapzatánál. Lajosmizse képviseleté-
ben Basky András polgármester, továbbá képviselő-tes-

tületi tagok és intézményvezetők delegációja helyezte el 
a tisztelet és az emlékezés virágait.

JÁSZKUN
REDEMPTIO 
ÜNNEPE JÁSZBERÉNYBEN

Koszorúzók egy csoportja

Jász Emlékmű Jászberény városában 
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Közeleg az iparűzési 
adó bevallásának határideje
A 2013. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) 
önkormányzati adóhatóságokhoz történő 
benyújtásának és a végleges adó meg� zetésének 
határideje: 2014. május 31. 
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő 
adózónak a 2013. évi állandó jellegű iparűzési 
adó-kötelezettségéről 2014. május 31-ig kell 
adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 
szerinti telephelye(i) szerinti önkormányzati 
adóhatóság(ok)hoz.

A bevallási nyomtatványok a www.lajosmi-
zse.hu – („Polgármesteri Hivatal”> „Ügycso-
portok,letölthető nyomtatványok >Adócsoport) 
elérhetőségen találhatók. Kérjük adózóinkat, 
hogy bevallásaikat mindig a fenti helyről le-
töltött frissített nyomtatványon nyújtsák be.

A 2014. május 31-én esedékes 2013. évi adó-
különbözetet az önkormányzati adóhatóság felé 
kell meg� zetni, illetve a túl� zetéseket 2014. má-
jus 31-ét követően lehet visszaigényelni. A vál-
lalkozóknak, vállalkozásoknak a 2014. május 
31-ig teljesítendő kiegészítéseket Lajosmizse 
Város Önkormányzat 10402599-00026404-
00000002. számú Helyi Iparűzési Adó számlá-
jára kell teljesíteniük.

Az alábbi szervezetek, amennyiben a feltéte-
les mentességnek megfelelnek – bevallás helyett 
mentességi nyilatkozatot adhatnak: 

az egyesület, • 
az alapítvány, • 
a közszolgáltató szervezet, • 
a köztestület, • 
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, • 
a magánnyugdíjpénztár, • 
közhasznú szervezetnek minősülő non-• 
pro� t gazdasági társaság
abban az adóévben, amelyet megelőző 
adóévben (2010.) folytatott vállalkozá-
si tevékenységéből származó jövedelme 
(nyeresége) után sem bel-, sem külföldön 
adó� zetési kötelezettsége, illetve
költségvetési szerv esetében – eredménye • 
után a központi költségvetésbe be� zetési 
kötelezettsége nem keletkezett. 

Felhívjuk az adózók � gyelmét arra, hogy az 
adóbevallást és a csatolt kiegészítő lapokat, nyi-
latkozatot az önkormányzati adóhatóság (cég-
szerű) aláírás nélkül nem fogadja el!

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szívesked-
jenek a bevallásokat időben és hibátlanul elkészí-
teni. Fontos megemlíteni, hogy évek óta gyakori 
gondot okoz a bevallási nyomtatvány kitöltése 
során az adóelőlegek bevallása. Kérjük Tisztelt 
Adózóinkat, könyvelőiket, hogy szíveskedjenek 
az előlegek összegeit pontosan feltüntetni, hi-
szen ez alapján kell � zetniük a következő előleg-
� zetési időszak összegeit, illetve ehhez képest 
számolják el a végleges adójukat. Tájékoztatjuk 

Önöket, hogy amennyiben a bevallás hibásan 
kerül kitöltésre (ilyen hiba lehet a hibásan meg-
határozott adóelőleg), vagy késedelmesen kerül 
benyújtásra, abban az esetben az adózás rend-
jéről szóló 2003.évi XCII. tv. (Art.) alapján mu-
lasztási bírság megállapításának van helye.

Környezetvédelmi Díj pályázat
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság � gyelmét, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évben 
is meghirdeti „Környezetvédelmi Díj” elnevezésű 
pályázatát „Virágos Lajosmizséért” témakörben.

A beadási határidő: • 
2014. július 15. 16:00 óráig
A beadás módja: • A pályázatokat levélben, 
1 példányban az Önkormányzat Pénz-
ügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottságához (6050 Lajosmizse, Város-
ház tér 1.), vagy személyesen a Lajosmi-
zsei Közös Önkormányzati Hivatal (eme-
leti 3-as irodahelyiség) kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni 
kívánt lakókörnyezetről készült képeket, rö-
vid leírást az alkalmazott ápolási módokról, 
a lakóudvar ápoltságáról és fűvel való borí-
tottságáról, növényekről, környezetalakítás-
ról és a fenntarthatóságról. 
Díjazás: • A benyújtott pályázatok közül leg-
feljebb 3 nyertes pályázatra tesz javaslatot a 
Bizottság. A győztes pályázatokat benyújtók 
„Környezetvédelmi Díj Virágos Lajosmi-
zséért” díszes táblára, lakóingatlanukon an-
nak használatára és emléklapra jogosultak. 
Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevő 
emléklapra jogosult. 
A pályázatok elbírálása:•  A Bizottság ja-
vaslatot tesz a Képviselő-testület felé az au-
gusztusi soros testületi ülés napjáig a Díj 
odaítélésére. A Díj odaítéléséről a Képvise-
lő-testület dönt. A Díjak átadására augusz-
tus 20-án kerül sor.

• 

Hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos hírek

Mint ahogyan a HÍRLAP februári számá-
ban már megjelent, ismételten tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosokat arról, hogy a helyi illegális 
hulladéklerakók elkerülése érdekében vala-
mennyi gyűjtősziget felszámolásra fog kerülni 
2014. május végén. Az üveghulladékok elhelye-
zését továbbra is biztosítja az önkormányzat, 

1100 literes gyűjtőkonténerek lesznek kihe-
lyezve (Spar üzlet, Központi óvoda, Béke lakó-
telep melletti) közterületi gyűjtőpontokon.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szíves-
kedjen a házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tési rendszert igénybe venni. Májustól a sárga 
zsákos gyűjtés havi egyszeri helyett kétheten-
kénti gyakoriságú lesz. 

Az Izsák-Kom Nonpro� t K� . hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltató ismét biztosítja az un. 
sárga csekkes postai be� zetés lehetőségét. A 
számlát banki átutalással vagy a számlavezető 
pénzintézetnek adott csoportos beszedési meg-
bízással is ki lehet egyenlíteni. Átutalásnál fel 
kell tüntetni a felhasználó azonosító számot 
és a számla sorszámát. A csoportos beszedés-
hez szükséges folyószámlaszám: 10918001-
00000026-85780002. A közszolgáltató csopor-
tos beszedési azonosítója: A12857823.

A közszolgáltató ügyfélszolgálatot és tájé-
koztatási rendszert működtet. Májustól a mo-
biltelefonos ügyfélszolgálat mellett vonalas te-
lefonszámon is elérhető. 

Az ügyfélszolgálat helye:• 
Lajosmizse, Szent Lajos u. 29. szám (bejárat a 
Kossuth Lajos u. felől)
Nyitva tartás, személyes ügyintézési lehetőség 
minden héten csütörtökön 9-11 óra között. 

Levelezési cím:•  6000 Kecskemét, Bakócz 
Tamás u. 20.
Ügyfélszolgálati telefonszámok:•  76/800-
164, 30/278-8214
E-mail: • info@izsak-kom.hu,
szallitas@izsak-kom.hu
Honlap:•  www.izsak-kom.hu

Szelektív hulladékgyűjtési rend 2014. május – december
Település május június július augusztus szept. október november december
Lajosmizse I. körzet1 6., 20. 3., 17. 1.,15.,29. 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30.
Lajosmizse II. körzet2 7., 21. 4., 18. 2.,16.,30. 13., 27. 10., 24. 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31.

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

200 millió forint 
fejlesztési támogatást nyert 
Lajosmizse Város

A 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján 
Lajosmizse Város Önkormányzata pályáza-
tot nyújtott be az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására. A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült. A 200 millió forint 
támogatásból a Szent Lajos utcai Óvodának 
helyet adó épület felújítása valósul meg vár-
hatóan 2014 nyarán.

A projekt további része a város frekventált 
utcáinak felújítása és járdaszakaszainak térkő-
vel való borítása.
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Gyom-és parlagfű mentesítés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 
17. § (1) bekezdése értelmében a termelő, illetve 
a földhasználó köteles

„a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zár-
lati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, 
meghonosodását, terjedését megakadályozni;

b) a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy 
annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szervnek bejelenteni;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb káro-
sítók ellen védekezni, ha azok más, különösen 
a szomszédos termelők növénytermelési, nö-
vényvédelmi biztonságát vagy az emberi egész-
séget bármely módon veszélyeztetik, valamint 
� gyelembe venni az integrált növénytermesztés 
alapelveit, továbbá a környezet és a természet 
védelmét.”

Az Éltv. 17. § (4) bekezdés kimondja, hogy 
„a földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.

Magyarországon a parlagfű szezon augusz-
tus elejétől szeptember végéig tart, de a haté-
kony védekezés érdekében idejében fel kell ké-
szülni a gyommentesítésre. 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alap-
ján növényvédelmi bírságot kell kiszabni az-
zal szemben, aki az éltv. 17. § (1) bekezdés c) 
pontjában előírt kötelezettségét az élelmiszer-

2014. év május hónaptól a következő ut-
cákban folynak a kivitelezési munkálatok: A 
Bajcsy-Zsilinszky utca Tarnai utca és Batthyá-
nyi utca közötti szakasza, a Bajcsy-Zsilinszky 
utca Orgona utca és Dózsa Telepi utca közötti 
szakasza, Kossuth L. utca Orgona és Dózsa Te-
lepi utca közötti szakasza, a Jókai, Pető� , Eöt-
vös L. utcák és Dózsa Gy. út teljes szakasza.

A csatornázással érintett nyomvonalak ide-
iglenesen zúzott kővel lettek helyreállítva, mivel 
a visszatöltött földnek pár hónapot ülepednie 
kell. Jelenleg már folyamatban van a keresztben 
felbontott utak aszfalttal történő helyreállítá-
sa. Továbbá tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 
hogy a hosszanti sávos, végleges helyreállítás 
csak akkor kezdhető meg, amikor a csatorna-

hálózat üzemeltetője az újonnan 
kiépített csatornahálózat eseté-
ben a kamerás átvizsgálást és a 
víztartási próbát elvégezte. Ezen 
munkálatok kezdete nyár elejétől 

várhatóak, amelynek elvégzése után kezdődik 
meg a végleges, sávos helyreállítás. A végleges 
állapot visszaállításáig kérem a Tisztelt Lakos-
ság türelmét. A műszaki átvétel csakis úgy tud 
teljesülni, ha a kiépített csatornarendszer tiszta, 
azaz a lakosság nem engedte bele engedély nél-
kül a szennyvizet – amely sajnos már előfordult. 
Felhívom mindenki � gyelmét, hogy TILOS az 
új csatornarendszerbe beleengedni a lakossági 
szennyvizet, amíg a Bácsvíz Zrt-vel az ingatlan 
tulajdonos nem köt szerződést. Mivel a rend-
szer még nem üzemel, így az illegálisan beleen-
gedett szennyvíz csak pang a hálózatban, ezzel 
lehetetlenné téve az új hálózat átvizsgálását. 

Esetleges kérdésük, vagy probléma jelzése 
esetén kérem, hogy szíveskedjenek keresni a ki-
vitelező képviselőjét Móczár Lászlót a 0620/36-
32-838-as telefonszámon.

Az ingatlantól a belső tisztító idomig 
történő belső szennyvízvezeték kiépítése az 
ingatlantulajdonos feladata és költsége. Ja-

vaslom a helyi szakemberekkel ezen munká-
latokat elvégeztetni, mint például: 

Borsos és Társai K� . • 
(Borsos Ottó 0620/32-25-349),
Csorba Zrt. • 
(Csorba József 0630/94-35-415),
Dancsa és Társa Bt.• 
(Dancsa Béla 0670/36-45-036),
Globál K� . • (Csire Vince 0676/356-247), 
Makai Gépész K� .• 
(Makai Szabolcs 0630/20-52-103)
UNISZER95 K� .• 
(Feketéné Vavra Katalin, 0670/21-18-404).

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Hamarosan elkezdődik a sávos úthelyreállítás 
a csatornázással érintett területeken
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornás projekt vonatkozásában 
az új csatornahálózat kiépítésénél 65 %-os, és a telep bővítésénél 25%-os a készültségi fok.

A projekt keretében az Iskola-tó és a Pos-
ta-tó kotrása mellett a Kossuth Lajos utca Rákó-
czi utca és Szent Lajos utca közötti szakaszának 
csapadékvíz elvezetését szolgáló zárt csővezeték 
cseréje és a nyílt árkok tisztítása, rendezése tör-
tént meg.

A Szent Lajos utcán a Kossuth Lajos utcá-
tól a Piactérig a zárt csapadékcsatorna kiváltása 
történt meg új víznyelőkkel beépítve.

A Posta-tónál megépült az átemelő akna, 
mely a tóban összegyűlt csapadékvizet az Or-
gona, a Madách, a Pető�  Sándor és a Görgey 
utcákban lefektetett nyomóvezetékkel a Vásár-

tér mellett lévő Alpár-Nyárlőrinc 
Csatornába vezeti.

A Táncsics Mihály utcában 
új csapadékvíz-elvezető csatorna 
került kiépítésre.

A Prímás utcában a csapadékvíz elvezetésé-
re folyóka elemek és zárt csővezetékek kerültek 
elhelyezésre. A Prímás utcai kereszteződésben 
lévő folyóka elemek lefedésre kerülnek a biz-
tonságos közlekedés érdekében.

Az Arany János utcából a Ceglédi úton ke-
resztül a Kölcsey utcáig átereszek kerültek be-
építésre a csapadékvíz akadálytalan lefolyása 
érdekében.

Az Iskola-tó Városháza, Ságvári utca és Tán-
csics utcai bevezető pontjainál környezetvédelmi 
víztisztító műtárgyak elhelyezése történt meg.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Megvalósult Lajosmizse 
város vízvédelmi 
rendszerének fejlesztése

lánc-felügyeleti szerv kötelezése ellenére, to-
vábbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlag-
fű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. 
A növényvédelmi bírság legmagasabb összege 
tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenöt-
ezer forint.

Kérjük a Tisztelt Földhasználók jogszabály-
ban előírt gyom-és parlagfűmentesítési kötele-
zettségének folyamatos betartását az allergiás 
megbetegedésben szenvedő lakosok érdeké-
ben. 

 dr. Balogh László Basky András
 jegyző polgármester
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FELHÍVÁS
„LAJOSMIZSE EXPO – 2014” 

KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Az elmúlt évek hagyományaira és a nagy érdeklődésre 
tekintettel az Önkormányzat ebben az évben is tervezi 
megvalósítani a Lajosmizsei Napok keretében a LAJOS-
MIZSE–EXPO rendezvényét, amely a Sportcsarnokban lévő 
kiállítást, szakmai bemutatókat, konferenciát, üzletember 
találkozót és más kísérő programokat jelent. 
A kiállítás célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni 
vagy csoportos, szakmai-, gazdasági-, művészeti vagy más 
célok vagy elért sikerek, amelyek értékteremtő módon, mél-
tán hozzájárulnak Lajosmizse hírnevének növeléséhez és 
eredményeikkel pozitív példát mutatnak a felnövekvő nem-
zedéknek. Célunk az is, hogy az üzleti-szakmai kapcsolatok 
sokoldalú bővítése révén, a kiállítás ideje alatt előadások 
és fórumok szervezésével az Önkormányzat hozzájáruljon a 
gazdasági megújuláshoz, szakmai együttműködések, inno-
váció kialakulásához és a helyi munkaerő foglalkoztatásá-
nak javulásához.

2014-ben rendezvényünk 
aktualitását az alábbiak adják:
Lajosmizsén 2014-ben működő vállalkozások kiállításai.
Lajosmizsén 2014-ben induló vállalkozások kiállításai.
Lajosmizsén 2014-ben tervezett 
fejlesztési elképzelések, tervek bemutatásai.
Lajosmizsén 2014-2020. közötti fejlesztési 
időszakban induló, vagy tervezett vállalkozások, 
tőkebefektetések bemutatkozásai.
Helyi élelmiszerkészítők, élelmiszertartósítók bemutatkozásai.
Helyi termelői piac terményeinek, 
termékeinek bemutatkozásai.
Helyi szolgáltatói szektor bemutatkozásai.
Autó-motor kiállítás.
A Jászberény és Lajosmizse közötti testvérvárosi szerző-
dés létrejöttének ünnepi eseményei.
A jász és a kun viseletek, népszokások, hagyományok, 
termelések, étkek, italok és édességek bemutatásai.
A helyi civil és a művészi világ 
értékteremtő tevékenységeinek bemutatkozásai.
Kiállítás, vásár, szakmai bemutatók és versenyek.
A kiállítás ideje alatt sörudvar működtetése.

Lajosmizse Város Önkormányzata e céljának megvaló-
sulására az alábbi felhívással fordul valamennyi Érdek-
lődőhöz:
A kiállítás tervezett ideje: 2014. augusztus 22-24.
A jelentkezés határideje: 2014. június 15.

További információk: www.lajosmizse.hu önkormányzati 
honlapon lesznek elérhetők. A kiállítást díjazzuk, a láto-
gató közönség szavazatai alapján. A részvétel feltétele: A 
kiállításon történő részvétel térítésmentes. Költségek: A ki-
állító gondoskodik saját installációja megvalósításáról és 
költségei viseléséről. A kiállítást szervező: Lajosmizse Város 
Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzé-
si Bizottsága a kiállítás megvalósításáról megbeszélést hív 
össze 2014. június 16-án, 13 h-ra, a művelődési házba.

Kontakt személyek:  Józsáné dr. Kiss Irén
 06-30/395-2575, jozsanekissiren@gmail.com
 Sebők Márta
 06-30/965-6101, sebok.marta@sebokaudit.hu

Basky András, Lajosmizse város polgármestere

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953

Lajosmizsei Települési Értéktár
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság 
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
javaslatára 2014. március 10-i ülésén döntött az 
alábbiak Települési Értéktárba történő felvételéről:

Cserényi István•  fajtamézei,
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella•  bodza-
szörpjei és gyógynövényes termékei,
Hortig Rezső és Bertók Zsuzsanna•  tehén- 
és kecsketejből készült termékei,
Kiss Cukrászda•  – Kiss Zoltán cukrászati 
termékei,
Kovács László•  – biogazdasága és bioter-
mékei
Ortan Patrik•  – szíjgyártó és nyeregkészítő 
alkotói munkássága,
Rimóczi László•  – Grillázs (égetett, pörkölt 
torta)
Skultéti Árpád•  – festőművész alkotói mun-
kássága,
Skultéti Jánosné•  – hímző és szövő stúdió-
vezető alkotói munkássága.

A Lajosmizse közigazgatási területén fellelhe-
tő, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvéte-
lét a települési értéktárba bárki írásban kezdemé-
nyezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában. 
A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 
1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektroni-
kus úton vagy postai út esetén elektronikus adat-
hordozón mellékelve kell benyújtani.

A Képviselő-testület és az Értéktár Bizottság 
számára egyaránt fontos az, hogy a város lakói-
nak lehetőséget nyújtson arra, hogy a kérdést 
saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat 
elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy 
különleges, valóban városunkra jellemző érték-
tár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, 
elképzelést örömmel várunk és köszönettel fo-
gadjuk együttműködési szándékukat.

Az Értéktár Bizottság a javaslatokat folya-
matosan várja! Kérjük éljenek a javaslattétel 
lehetőségével!

A Magyar Értéktárról a http://elelmiszer-
lanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájé-
kozódhatnak.  Basky András, Bizottság elnöke 

Az Európai Parlament tagjainak választásához 
kapcsolódó választási tájékoztató

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák ha-
táskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapí-
tásáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbiakban tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések a választópolgárait:

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2014. évi 
választását. A szavazás napja: 2014. május 25., a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 óráig lehetett kérni, átjelentkezést 
2014. május 23-án 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személy-
esen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy listára lehet. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig 
kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében 
szerepel

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének 2014. május 25-én, legkésőbb 15.00 óráig 
kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 

Lajosmizsén az alábbi szavazókörök működnek a választás napján:
1. szavazókör Dózsa Gy. út 18. Református Iskola 6. szavazókör Szent Lajos u. 21., Óvoda 
2. szavazókör Szabadság tér 13., Központi Iskola 7. szavazókör Bene tanya 73/a. Gombkötő tanya
3. szavazókör Dózsa Gy.u. 100., Suri Iskola 8. szavazókör Mizse tanya 90., Kónyamajor
4. szavazókör Dózsa Gy. út 123. Régi Szülőotthon 9. szavazókör Alsólajos tanya 285., Vadászház 
5. szavazókör Bajcsy-Zs. út 49. Cédulaház

Felsőlajoson az alábbi szavazókör működik a választás napján: 
1 szavazókör Iskola út 12. Faluháza

A helyi választási iroda vezetője: dr. Balogh László jegyző
a helyi választási iroda vezetőjének helyettese: Muhariné Mayer Piroska aljegyző
A helyi választási iroda címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel/fax: 76/457-575. E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu.

dr. Balogh László sk. 
HVI vezető
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FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953

Felsőlajosi Jelzőszolgálat
Felsőlajos településen önkéntes alapon mű-

ködik a jelzőszolgálat. 2010 novembere óta 
a szolgálat a helyi sajátosságnak megfelelően 
rendszeres ellenőrzéseket, meg� gyeléseket vé-
gez a településen, folyamatosan kapcsolatot 
tartva a Lajosmizsei Rendőrőrssel. Ez az ügye-
leti rendszer javítja a közbiztonságot, növeli a 
lakosság biztonság érzetét, elősegíti a bűnmeg-
előzést. Minden nap működik a jelzőszolgálat, 
havonta 8-10 alkalommal rendőri jelenléttel.

A 67 fővel rendelkező szolgálat 2014. április 
11-én értekezletet tartott, ahol a Juhász Gyula 
Polgármester Úr és a Lajosmizsei Rendőrőrs 
parancsnoka, Kovács István Úr megköszönték 
a lelkes munkát, az önzetlen hozzáállást, és bíz-
nak a további jó együttműködésben.

Ökoiskolánk Ökonapjai
Iskolánkban második alkalommal kerül 

megrendezésre az „Ökonapok” rendezvényso-
rozat a természetjárás, a tisztaság, az egészség 
és a sport jegyében. 

Nyitó programunk Családi túrázás volt 
Nagykovácsiból Solymárra. A természetet ked-
velő családjaink Tari Endre tanár úr segítségé-
vel barangolták be e csodálatos tájat. A tapasz-
talt túravezetést ezúton is köszönjük! Bár az idő 
szomorkásan fogadott bennünket, lelkesedé-
sünket nem törte meg, hisz a táj magával raga-
dó szépsége feledtette velünk az esőcseppeket. 
Úti célunk végén, pedig a következő útvonalat 
tervezgettük, melyre minden érdeklődő csalá-
dot szeretettel várunk!

Papír- és vasgyűjtést szerveztünk Felsőlajos 
lakosait is bevonva a szelektív gyűjtésbe. Kö-
szönjük a lelkes együttműködést és a Kalo-Méh 
Trans K� . kedvező ajánlatát, így tanítványaink 
osztálykirándulásait tudjuk támogatni, vala-
mint a tanulói padok cseréjére is lehetőségünk 
nyílik. 

Az osztályok sportos labdajátékokban is 
összemérhették ügyességüket.

Természetesen test és lélek harmóniájára 
törekedve az egészség fontosságára hívtuk fel a 
gyermekek és szülők � gyelmét. Hegedűs László 
re� exológia szakoktató tartott előadást a szak-
ma alapjairól. Rendőrségi tájékoztató program 
keretében Becsei Gábor a „számítógép-kezelés 
veszélyeit” mutatta be tanulóinknak. Egerszegi-
né Nagy Enikő felvilágosító jellegű beszélgető 

foglalkozást tartott 3-4. osztályos tanítványa-
inknak. Köszönjük az előadók önzetlen, tudást 
gyarapító beszámolóit.

Idén először Önkéntes Véradó napot szer-
veztünk a településen. Ezúton is köszönjük 
minden részvevőnek a nagylelkű segítségét!

„Tiszta Felsőlajosért” program keretében a 
község belterületén található felesleges hulladé-
kot gyűjtöttük össze tanítványainkkal.

A Víz világnapja alkalmából a Faluházán ki-
állítást szerveztünk a gyermekek munkáiból. 

Hagyományainkhoz híven tavasszal meg-
rendeztük a Körzeti mesemondó versenyt, ahol 
Ágasegyháza, Izsák, Kunpeszér, Ladánybene, 
Lajosmizse, Orgovány legjobb mesemondói 
képviselték magukat. A mesés délutánon Sza-
kali Anna Eszter első osztályos tanulónk 1. he-
lyezett lett. Gratulálunk sikeréhez! Felkészítő 
tanítója: Makainé Antal Anikó.

A XXVII. Tavaszi Fesztivál keretében, a Ka-
tona József Könyvtár munkatársa Tarka-barka 
dalok címmel kortárs magyar szerzők művei-
ből idézve varázsolt tavaszi hangulatot tanítvá-
nyainknak.

Május 10-én Gyermeknap keretében a 
Kerekegyházán található Kerekerdő Kaland-
parkban tehették próbára ügyességüket tanít-
ványaink. A programot az iskolai SZMK teljes 
mértékben támogatta, melyet tanulóink nevé-
ben is köszönünk!

Hírek a felsőlajosi óvodából
Március 05-én a lajosmizsei óvoda szerve-

zésében nagycsoportosaink mesemondó ver-
senyen vettek részt, név szerint: Berki Hanna, 
Horváth Kevin, Králik Réka, Pénzes Jázmin, 
Benke Luca.

Március első fele a Víz Világnapja jegyében 
telt, sokféle színes barkács munkával, érdekes 
kísérletekkel, meg� gyelésekkel hívtuk fel a � -
gyelmüket a víz fontosságára, az észszerű taka-
rékosságra.

Március 18-ára csodálatos alkotások készül-
tek a központi óvoda környezet-munkaközös-
ségének szervezésében kihirdetett rajzverseny-
re, szintén a Víz Világnapjához kapcsolódóan.

Nyílt napunkra sok kis csemete érkezett szü-
leikkel együtt, így megtapasztalták az együttját-
szás örömét, az óvoda élményét, az érdeklődő 
szülők pedig tájékoztatást kaptak, ismerkedhet-
tek a leendő óvó nénikkel.

Április eleje a nyuszi-várás izgalmaival telt, 
majd április 16-án közös tojáskereséssel és lo-
csolkodással zárult.

Húsvét után a helyi iskola Ökonapokat tar-
tott, melynek keretében a faluszintű szemét-
gyűjtésben is részt vettünk, a bátor szülők pedig 
a Faluházán vért is adhattak.

Május 28-án bűvész előadást tekinthettünk 
meg itt helyben az oviban, melynek költségét 
a Szülői Munkaközösség � zette, amit ezúton is 
hálásan köszönünk.

Sok szeretettel várunk továbbra is minden 
kedves óvodánk iránt érdeklődő szülőt és gyer-
mekét!

Környezetvédelmi 
akció Felsőlajoson

Felsőlajoson a Föld Napja alkalmából az 
idei évben is megszervezték a szemétgyűjté-
si akciót. Április 25-én esős napra ébredt a la-
kosság. A nem túl kedvező időjárás ellenére is 
szép számmal akadtak jelentkezők, hogy a falut 

tisztává varázsolják. A település területét kilenc 
csapat járta végig saját gépjárműveikkel. Az ösz-
szefogás és a hangulat példaértékű volt. A már 
hagyománnyá vált akció eredményességét az is 
mutatja, hogy egyre kevesebb szemetet kell ösz-
szeszedni a lelkes csapatoknak. Az idei évben a 7 
köbméteres konténer is elég volt, míg az első év-
ben a 20 köbméteres is kevésnek bizonyult. Eb-
ben az akcióban minden évben részt vesznek a 
Felsőlajosi iskolások és óvódások is, mivel a sze-
métgyűjtési akció célja, hogy a � atalabb generá-
ciónak is természetessé váljon a környezet meg-
óvása. Ez reményt adhat arra, hogy a következő 
generációk a mainál jobban megbecsüljék az 
utak környezetének állapotát, hiszen akik egy-
szer aktívan részt vesznek a szemétgyűjtésben, 
később jobban oda� gyelnek szűkebb és tágabb 
környezetük megóvására. A szervezők ezúton is 
szeretnék megköszönni mindenkinek aki részt 
vett ezen a környezetvédelmi eseményen. 

 dr. Balogh László Juhász Gyula
 jegyző polgármester
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A konferenciát Józsáné Dr. Kiss Irén in-
tézményvezető köszöntője után Juhász Gyu-
la Felsőlajos polgármestere nyitotta meg. Az 
első előadásban Vadász Jánosné családgondo-
zó számolt be szolgálatunk 2013. évi munká-
járól, és a tagok beszámolói alapján értékelte a 
jelzőrendszer működését. 

A második előadás keretében Sápi Tibor-
né a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
igazgatója a jelzőrendszeri tag szemszögéből 
adott helyzetértékelést. A jelzőrendszeri tagok 
együttműködését jónak minősítette. Felhívta a 
� gyelmet arra, hogy mindannyian folyamato-
san szembesülünk a gyermekekkel kapcsolatos 
problémákkal. Kiemelte, hathatós megoldást 
csak a szakemberek együtt gondolkodása és 
összefogása hozhat.

Baranyi-Rostás Rodrigó önkormányzati 
képviselő a városunkban tapasztalható hely-
zetről adott rövid értékelést. Elmondta, hogy a 
drog megszerzése érdekében tett lépések csalá-
dok életét teszik tönkre, s a létfenntartást biz-
tosító jövedelmek jelentik a beszerzés fedezetét. 
Emiatt gyermekek sokaságának napi élelmezé-
se, családok létfenntartása kerül veszélybe.

Dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter-addik-
tológus főorvos előadásában kiemelte, hogy 
drogfogyasztók kezelése során tüneti kezelést 
alkalmaznak, mely során az elsődleges a köz-
vetlen életveszély elhárítása. A vonatkozó jog-
szabályok szerint a kezelés csak a páciens bele-
egyezésével folytatható. Az addiktológus dolgát 
nehezíti, hogy sokszor nem is tudják, hogy az 
illető milyen szert használt. Jelentősen meg-
emelkedett a designer drogok fogyasztása, me-
lyek skálája napról napra bővül. A „vegyészet” 
fejlődésével egy-egy alkotó elem megváltozta-
tásával újabb és újabb szerek kerülnek piacra. 
Forgalmazásuk a legtöbb esetben már nem dí-
lerek, hanem az interneten való megrendelés 
útján történik.

Dr. Tóth Imre rendőr őrnagy előadásában 
a drogfogyasztás lelki háttérét boncolgatta. El-
mondta, hogy korunkban az érték fogalma 
átalakult. Egyre kevesebb az időtálló értékek 
száma, egyfajta értékválság alakult ki, amit sú-
lyosbít, hogy tizenéves korban di� úzzá válik 
az értékrend, s a befogadott új értékek negatív 
irányba terelik a személyiség fejlődését.

Kesjár Attila, a Kecskeméti Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztály Megelőzési és Ál-
dozatvédelmi Alosztályának munkatársa elő-
adásának köszönhetően tisztázódott a drog 
fogalma, valamint büntetőjogi vonatkozásai.

Dr. Pálfyné Dr. Boros Hajnalka ügyész 
„Ügyészi eszközök a drogfogyasztás visszaszo-
rítása érdekében” címmel tartott előadást.

Zárszavában a konferencia moderátora ösz-
szefoglalta azokat a jeleket, amelyek felbukka-
nása esetén szülőként, nevelőként drogfogyasz-
tásra kell gyanakodni, s szakember segítségét 
kérni. A jelek - a teljesség igénye nélkül - a kö-
zös családi események iránti csökkent érdeklő-
dés, a családi szabályok felrúgása, értékes dol-
gok és pénz eltűnése, hazudozás, a tanulmányi 
eredmény hirtelen leromlása, iskolakerülés, rej-
télyes hangulat-és viselkedésváltozás.
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Gyermekvédelmi konferencia
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Gyermekjóléti 
Szolgálata 2014-ben is megrendezte a Gyermekvédelmi Konferenciát. A tanácskozás címe „A mámor 
rabságában” utalt a kábítószer fogyasztás témakörére. 

Vadász Jánosné Gyermekjóléti Szolgálat

Fogas 
kérdések V.

Kedves Betegeim! 
A Hírlap decemberi számában tett ígéretem 

szerint most a terhességben felmerülő fogasza-
ti helyzetekről írok. Kedves Kismamák! Egy 
gyermek születése az egyik legcsodálatosabb do-
log a világon. Ahhoz, hogy ez az állapot valóban 
áldott legyen, például fogfájás-mentes, óvintéz-
kedésekre van szükség. A terhességi időszak alatt 
ugyanis az emberi szervezet olyan változásokon 
(hormonális, lelki, testi, szellemi…) megy ke-
resztül, amelyekre jobb, ha időben felkészülünk.

Fontos, hogy a terhesség előtt a leendő 
édesanya vegyen részt fogorvosi szűrővizsgá-
laton! Ekkor még biztonsággal elvégezhetőek 
azok a fogászati beavatkozások, amelyek a ter-
hesség ideje alatt csak nagyobb kockázattal és 
komoly mérlegeléssel: érzéstelenítő beadása, 
gyógyszeres terápiák alkalmazása, foghúzás, 
hosszan tartó gyökérkezelések…

Fontos a szájhigiéne. Ebben az időszakban 
nagyobb oda� gyeléssel és gondossággal kell el-
végezni naponta a minimum kétszeri fogmo-
sást, mert az íny a hormonális változások miatt 
duzzadt, vérzik, fáj! Ilyenkor a fogorvos meg-
felelő tanácsokat ad a fogkrém, szájvíz, a mosási 
technika alkalmazásáról, ily módon megköny-
nyítve a mindennapi helyzeteket.

Fontos az is, hogy a kisbaba fejlődése során 
az anya szervezetéből jut azokhoz a tápanya-
gokhoz (vitamin, ásványi anyagok…), ame-
lyekből növekedni tud. Ilyenkor a kiegyensú-
lyozott táplálkozás mellett javaslom a terhes 
vitamin szedését, természetesen előzetesen a 
nőgyógyász szakorvos kolléga beleegyezésével. 
Ismert a mondás egy gyerek, egy fog’.

Nyomatékosan kérem a gyermekvállalást 
tervező leendő szülőket, kismamákat minden 
káros szenvedélyük (alkoholizálás, drogozás, 
cigarettázás) feladására, de legalább a terhes-
ség ideje alatti felfüggesztésére! Ebben a hely-
zetben sincsenek egyedül. Kérjék háziorvosuk, 
a családsegítő szolgálat, a RÉV vagy más szer-
vezetek, szakemberek segítségét!

Minden gyermek megérdemli a teljes életet. 
Adjuk meg nekik az esélyt, hogy egészséges kis-
babákként születhessenek meg!

Felelős döntésére alapozva várom rende-
lőmben:  Dr. Dutkon Alexandra
 fogszakorvos

Véradások időpontjai 
az Egészségházban 
2014. június 19.: 8.00-13.00
2014. október 02.: 8.00-13.00
2014. december 11.: 8.00-13.00
Helyszín: Egészségház, I. emelet (Tanácsterem)
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

Köszönjük a Véradók segítségét!

 fogszakorvos

Helyszín: Egészségház, I. emelet (Tanácsterem)

„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK” – Alapítvány felhívása
TISZTELT ADOMÁNYOZÓK!
Köszönjük mindazoknak, akik 2013. évben támogatták adójuk 1%-ával az Alapítványunkat. A támo-
gatásokat a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári táborban részt vett gyermekek étkezteté-
sére, az Idősek Hete, Idősek Világnapja rendezvényeire fordította az Alapítvány.
Az Alapítvány célja 2014-ben ismételten a tábor, az Egészségügyi hét, az Idősek Hete és az Idősek 
Világnapja megvalósulásának támogatása.
Kérjük, támogassa adója 1%-ával Alapítványunk céljait! Amennyiben közvetlen be� zetéssel támogat, 
adományaikat az alábbi számlaszámra � zethetik be.
Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03

Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 10402599-50515448-48531007
 Józsáné dr. Kiss Irén, Kuratórium elnöke
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Margitka Néni június 1-én tölti be 99. élet-
évét. Születésnapja alkalmával otthonában kö-
szöntöttük fel Őt, a Lajosmizsei Családsegítő 
Szolgálat nevében. A környezetében élők különös 
szeretettel és tisztelettel törődnek vele, amely pél-
daértékű. A jeles évforduló alkalmával arra kér-
tük a még most is tevékenykedő, életvidám, ked-
ves idős asszonyt, hogy beszéljen életéről! Kanyik 
Istvánné, született Deák Margit megosztotta 
velünk élettörténetét. Dolgos, szorgalmas életút-
jából, bölcsességéből és óriási élettapasztalatából 
sokat tanulhatunk, köszönjük ezt neki. Margitka 
nénivel készített riportunkat megosztjuk a Ked-
ves Olvasóval.

– Kedves Margitka néni arra kérjük, hogy 
meséljen az életéről.

– Lajosmizsén születtem 1915. június 1-én, 
hárman voltunk testvérek. Gyermekkoromban 
Kerekegyházán éltünk, a szüleim ott vendéglőt 
üzemeltettek. A munkába mi is besegítettünk, 
sokat dolgoztak a megélhetésünkért. Polgári is-
kolát végeztem.

– Az I. világháború idején született, tetszik-e 
emlékezni valamire a kisgyermekkorból?

– Csak arra, hogy a nagymamánál a tanyán 
nagy gödröket ástak, és abba hajtották bele a jó-
szágokat, hogy az idegen katonák ne rabolják el 
mindet, de az arcokra nem emlékszem. 

– Beszélne a házasságáról, és hogyan ala-
kult a további sorsa?

– 1936-ban férjhez mentem 21 évesen, fér-
jem cipész volt, gyermekünk nem született. 

Férjem évekig a háborúban volt, azt sem 
tudtam él-e még. Amikor hazajött kiderült, 
hogy Németországba vitték. Úgy tervezte, hogy 
visszamegyünk és letelepedünk, de én nem 
akartam a családomat és hazámat elhagyni, ti-
zenhét év házasság után elváltunk

– A II. világháborút felnőttként hogyan 
élte meg?

– A háború alatt, szüleim vendéglőjét el-
árverezték, én már tőlük külön éltem, és egy 
ideig nem tudtam róluk semmit. Később ők is 
Budapestre költöztek, édesapám gyomorrák-
ban korán meghalt, majd édesanyámmal össze-
költöztünk. 

– Mivel foglalkozott, hol dolgozott aktív 
korában?

Dolgoztam Budapesten a Flóra szappan 
üzemben, keksz üzemben, ezután a Weiss 
Manfréd Acél- és Fémműveknél, a repülő osz-
tályon, egy gépsoron. Lajosmizsére költöztünk 
édesanyámmal, mert itt éltek a rokonaink. A 
helyi fűszerboltban kezdtem el dolgozni, mint 
elosztósegéd, később a Nagyboltban’ pénztá-
rosként folytattam, 18 év után onnan mentem 
nyugdíjba.

– Margitka néninek volt-e valamilyen 
kedvenc időtöltése?

– Nem volt, éjjel nappal dolgoztam, és nem 
jutott idő a szórakozásra sem.

– Az ünnepeket hogyan élték meg régen, 
milyen szokások voltak?

– Az ünnepek családias hangulatban teltek. 
Húsvétkor elmaradhatatlan volt a kocsonyafő-
zés, karácsonykor a töltött káposzta.

Szüreti bálban, fosztási bálban, dohánysi-
mítás utáni bálban szórakoztunk helyi � atalok-
kal, szólt a harmonikaszó. Régmúltban ezek az 
események fontos ismerkedési helyek is voltak. 
És a disznótorokról sem szabad megfeledkezni, 
jöttek a rokonok, jó volt a hangulat.

– Melyek voltak élete legszebb és legszo-
morúbb pillanatai? 

– Édesanyám halála nagyon megrázott, a 
gyermekáldásról is le kellett mondanom, mert 
nem láttam biztosnak a jövőt. 

A nyugdíjas koromban a sors ajándéka volt, 
negyven évig tartó barátságom egy özvegyember-
rel, akivel jóban, rosszban egymást segítettük. 

– Hogyan telnek napjai, beszélne-e arról, 
hogy az idős kort hogyan éli meg? Milyen a 
közérzete, hiányzik-e valami az életéből?

– 1970-ben mentem nyugdíjba, boldog vol-
tam, nagyon vártam. Sokat kertészkedtem a 
nyugdíjas éveim elején, csak pár éve hagytam 
abba, mert már nem bírom. Szeretettel törőd-
tem mindenkivel, segítettem a szomszédjaim-
nak, ma is legfontosabbak nekem, de most a 
szerepek cserélődtek. Sajnos rokonaim már 
nem élnek, megvan mindenem, segítséget is ka-
pok, de a magányosságot nehezen viselem. 

– Ha visszapörgethetné az időt, mit csi-
nálna másképp?

Az életem nem élném másképpen, számom-
ra mindig a család és a munka volt a legfonto-
sabb, a szorgalom átsegített a nehézségeken. 
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Margitka Néni 99 éves
„Az öregség olyan, mint a bankszámlád,
Azt veheted le róla, amit összegyűjtöttél.”
(Forrás: Internetes tanmeséből)

Margitka Néni Fejesné Gajdácsi Irén és Balis 
Lászlóné családgondozókkal

– Margitka néni, mi a hosszú élet titka?
– Elfogadtam a sorsom a nehézségeivel 

együtt, a mértékletesség mindenben, senkit 
nem bántani, mindenkit szeretni. 

– Végezetül milyen élettapasztalatot osz-
tana meg az olvasókkal?

– Az ember életében nagyon fontos a mér-
téktartás, melyet mindenre vonatkoztatok. 
Békességre kell törekedni, a belső lelki béke 
megtartására. Az étkezésben törekedni kell a 
természetes házi élelmiszerek fogyasztására, én 
is ezt teszem.

Kedves Margitka Néni! Köszönjük, hogy 
időt szánt ránk és mesélt nekünk. Szorgalmá-
ból, kitartásából, életbölcsességéből, szereteté-
ből sokat meríthetünk. Szeretettel gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk Margitka Néninek, 
99. születésnapja alkalmából!

 Családsegítő Szolgálat munkatársai

Gyermekjóléti Szolgálat felhívása
Nyári Sport-és Szabadidő 
Táborba való jelentkezésre

Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy he-
tet lelkes, mozogni vágyó gyermekek társasá-
gában? Ha ehhez kedved van, akkor jelentkezz 
táborunkba, ahová 10-13 év közötti gyermeke-
ket várunk.

• Táborvezető: Faragó Gyula testnevelő tanár 
és segítői, a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
• A tábor helye: Lajosmizsei Sportközpont 
(Mizsei út)
A tábor programja során megismerkedhetsz a 
labdarúgás, a kézilabda, a röplabda alapjaival, és 
kipróbálhatod magad ezekben a sportágakban. 
Foglalkozásainkon játékos keretek között fej-
lesztheted ügyességedet és állóképességedet is.
• A tábor ideje:
Első csoport: 2014 június 30-július 4.
Második csoport: 2014. július 7- július 11.
• Részvételi díj: 8 000 Ft/fő, amely az 5 nap× 1 000 
Ft/fő/ nap étkezés ktgt (reggeli, ebéd, uzsonna)=5 000 
Ft+3 000 Ft/fő program költségét tartalmazza. A 
8 000 Ft-ot a jelentkezéskor kell meg� zetni.
• Jelentkezés: Lajosmizse, Dózsa György út 
104-106. szám alatt, az Egészségházban, a 
Gyermekjóléti Szolgálatnál. A korábbi években 
tapasztalható nagy érdeklődésre tekintettel, 
kérjük, időben jelentkezz!

 Gyermekjóléti Szolgálat
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356-156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Kedves Támogatók!
A Gyermekekért Plusz Alapítvány közel 20 éve 
azt a feladatot vállalta, hogy segíti a lajosmizsei 
általános iskolás tanulók nevelő-oktató, valamint 
a szabadidős tevékenységét.

Jelenleg több mint 800 tanuló mindenna-
pi tanulását támogatja az alapítvány, azonban 
csak a szponzorok és adományozók folyamatos 
támogatásával tudjuk a működésünket fenn-
tartani. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt 
közel két évtized alatt több mint 20 Millió Ft 
adományt sikerült az alábbiakra fordítani:

évente több mint 30 szakkör támogatása a • 
működésükhöz szükséges eszközökkel,
házi versenyeken résztvevő tanulókat jutal-• 
mazása,
tehetséggondozás, fejlesztés segítése,• 
infrastruktúra fejlesztés megvalósítása (Ud-• 
var, Díszterem, stb.),
iskolai hagyományok támogatása (Ger-• 
gely-járás, ballagás, gyermeknap, Mikulás, 
Karácsony, stb.).

Megköszönjük eddigi és jövőbeni támogatá-
sát a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Ál-
talános Iskola, Gyermekekért Plusz Alapítvá-
nya nevében: Nagy Erzsébet, alapítványi elnök

Segítsünk továbbra is együtt gyermekeinket! 
Kérjük támogatását és adója 1%-át 

a Gyermekekért Plusz Alapítvány részére!

Gyermekekért Plusz Alapítvány adószáma: 
18345038–1-03

OTP bankszámla száma: 
11732167-20077813

K&H bankszámla száma:
10402599–50515754-69531002

Iskolánk számlaszáma:
11732167-20077813

A németes tanulók 
tavaszi sikerei

Versenyekben bővelkedő tavaszi szezont 
zártak iskolánk emelt szinten tanuló diákjai. 
A tavasz folyamán megrendeztük a 6-7-8. év-
folyamon szokásos kommunikációs versenyün-
ket. Tanulóink 10-16 téma önálló kifejtéséből és 
képleírásból tettek tanúbizonyságot. 
A következő eredmények születtek:

 8.évfolyamon: • 
I.helyezettek:  Béres Mátyás 8.a, 
 Káposztás Gréta 8.b 
II.helyezett: Boda Veronika 8.a
III. helyezett: Erdős Lili 8.b
Felkészítő tanáraik: 
Sápiné Aczél Ágnes, Ráczné Szabó Mária

7. évfolyamon: • 
I. helyezett: Tóth Gyöngyvér 7.e 
II. helyezett: Kéri Fanni 7.a
III. helyezett: Versegi Bence 7. a
Felkészítő tanáruk: Sápiné Aczél Ágnes

6. évfolyamon: • 
I. helyezett: Ipacs–Szabó Noémi 6. d
II: helyezett: Bende Noémi 6. d
III. helyezett: Kemenczei Bence 6.d 
Felkészítő tanáruk: Tóth Bernadett

Két tanulónk részt vett a Széchenyi István 
Vendéglátóipari, Kéttannyelvű Idegenforgalmi 
Szakközépiskola ”Varázsszó: nyelvtudás” című 
kétfordulós internetes nyelvi versenyén, ahol 
Erdős Lili 8.b tanuló 3. helyezéstért el. Felkészí-
tője: Sápiné Aczél Ágnes

Szintén szép eredményt értek el tanulóin 
a Bólyai János Gimnázium kétfordulós verse-
nyén: Káposztás Gréta 8.b 3. helyezést és Béres 
Mátyás 8.a 4. helyezést ért el. 

Felkészítő tanáraik: Sápiné Aczél Ágnes,-
Ráczné Szabó Mária 

És végül márciusban a Magyar Ilona Általá-
nos iskola Kommunikációs versenyén 2. helye-
zést szerezte meg Káposztás Gréta 8.b, 3. helye-
zést pedig Béres Mátyás 8.a tanulóink. 

Felkészítő tanáraik: Sápiné Aczél Ágnes, 
Ráczné Szabó Mária

Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!
német munkaközösség

Magyarország Kedvenc 
Osztálya 2014

Második helyen végzett a Lajosmizsei Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola 6.A. osztá-
lya a PontVelem Nonpro� t K� . által meghirde-
tett játékban a Facebookon. 509 osztály versen-
gett a díjakért. A 29 tanuló és osztályfőnökük 
ADONYI GABRIELLA 142191 szavazattal ke-
rült a dobogó 2. fokára. Az osztály minden tag-
ja egy-egy Longus kerékpáros sisakot nyert, az 
osztályfőnök pedig egy Capriolo kerékpárt. 

Mindenkinek köszönik, hogy az osztály 
mellé álltak, kitartóan és lelkesen szavaztak a 
játék ideje alatt.

Kele Napok
Április 12-én 13. alkalommal került sor a 

Kele Napok elnevezésű országos rendezvényre. 
Ezúttal a Kőbányai Fekete István Általános Is-
kola adott otthont a rangos eseménynek, ame-
lyen tizenegy, Fekete István nevét viselő általá-
nos iskola képviseltette magát.

Iskolánkból két alsó tagozatos tanuló: Fe-
renczy Katalin Virág (2.d) és Horváth Gré-
ta (3.d) vett részt a népdaléneklési versenyen. 
Tiszta hangjukkal, somogyi népviseletükkel 
nagy sikert arattak. Bitai Judit és Gábris Imre 
készítették fel őket a versenyre.

A fotópályázatra beküldött műveikkel Pető 
Péter Dávid és Kollár Benedek 7. b osztályos ta-
nulók bronzérmet hoztak el. Munkájukat Berta 
István támogatta.

A szervezők gondoskodtak arról, hogy a 
helyszínen megrendezett versenyek mellett is 
bőven legyen látnivaló, élmény a vendégek szá-
mára. Hallhattuk és láthattuk a vendéglátó is-
kola énekkarát, színjátszó körének előadását; 
részt vehettünk egy izgalmas városnéző kirán-
duláson, amelyen Kőbánya különleges látniva-
lóit, emlékhelyeit mutatták meg nekünk.

Reméljük, a rendezvény hagyománya jövő-
re is folytatódik, és iskolánk sikeresen és egyre 
több versenyszámban mutathatja be tehetséges 
diákjait.

 Kovács Edit
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356-156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356-156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Környezetismereti 
verseny 1-4 évfolyam

A környezetismereti versenyt 2014.03.17-én 
rendeztük meg az első, második, harmadik, ne-
gyedik évfolyam részére. Osztályonként 2-2 fő 
vett részt a versenyen, ahol egy-egy feladatlapot 
kellett kitölteniük a versenyzőknek. Összesen 
38 nebuló vett részt a megmérettetésen, évfo-
lyamonként az első 3 helyezettet jutalmaztuk.

1. évfolyam:  • 
I. Bóta Benedek 1.b (Fekete Irén)
II. Rónay Csanád 1.b (Fekete Irén)
III. Csicsó Máté 1.d (Tasi Katalin)

 
2. évfolyam:• 
I. Csillik Attila 2. a (Lestár Katalin)
II. Alhachani Imen 2. b (Kulcsárné Halasi Ágnes)
II. Belusz Benjamin 2. a (Lestár Katalin)
III. Herendi Maja 2. d (H. Szabóné Göbölyös 
Julianna)
III. Bessenyi Márk 2. b (Kulcsárné Halasi Ágnes)

 
3. évfolyam:• 
I. Bóta Dóra 3. b (Kuruczné Bodor Éva)
II. Bujdosó Gergő 3. b (Kuruczné Bodor Éva)
III. Jurászik Márk 3. a (Dr. Szántóné Donát Rita)

 
4. évfolyam:• 
I. Halasi Ákos 4. d (Kovácsné Szegedi Mária)
II. Szarvas Fanni  4. b (Balogh Ágnes)
III. Csupity Dávid 4. e (Polgár Katalin)

Minden kisgyerek nagyon élvezte a versenyt, 
elmondásuk szerint: „Jók voltak a feladatok” :-)  

Nagyon reméljük, hogy jövőre is ilyen szép 
számban jelentkeznek majd a versenyre.

 Szervezők

Körzeti helyesírási 
verseny Jakabszállás

Körzeti helyesírási versenyt rendeztek ápri-
lis 9-én Jakabszálláson. Iskolánkat évfolyamon-
ként három tanuló képviselte.

Helyezést elért tanulóink:
2. osztály: • 
13. Garami Krisztina
14. Csillik Attila
16. Alhachani Imen
3. osztály:• 

2. Vámos Norbert
20. Bóta Dóra
4. osztály:• 
1. Rónay Adél
2. Csontos Bianka
3. Szarvas Fanni

Az összetett csapatversenyben Lajosmizse 1. 
helyezést ért el. 

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő 
pedagógusoknak!

 Kéri Tiborné

Iskolába hívogató
Hagyományainkhoz híven az idén is meg-

rendeztük az Iskolába hívogatót, a leendő első 
osztályosok számára.

A nagy sikert aratott bemutatónk címe: Az 
erdei iskola. Szereplői a leendő első osztályos 
tanító nénik voltak. A két előadás egyikét isko-
lánk alsó tagozatos diákjai is megtekintették.

Minden gyermek nagy � gyelemmel és taps-
sal jutalmazta az előadást. A közös éneklés, szá-
molás, mondókák regélése tette még emlékeze-
tesebbé ezt a délelőttöt.

 Földháziné Utasi Ilona

Legyél ORSZÁGH-os bajnok
A Legyél ORSZÁGH-os bajnok angol 

szótárhasználati versenyen 761 általános is-
kolai csapat indult. Iskolánk SUPERSTARS 
csapata (Guttyán Eszter, Nagy Vivien 7.d és 
Németh Panna 7. e osztályos tanulók) külön-
díjban részesültek. Felkészítő tanáruk: Adonyi 
Gabriella volt. A díjat Nádasdy Ádám nyel-
vész, műfordító, az Angoltanárok Nemzetközi 
Egyesületének bizottsági tagjai, a Student Line 
Diákutazási Iroda képviselője valamint az 5 
Perc Angol képviselője, Szalai Nóra és Kácsor 
Lóránt, az Akadémiai Kiadó szótár szerkesz-
tőségi vezetője adta át. A díjátadó házigazdája 
Simon Márton, a hazai slam poetry meghatá-
rozó alakja volt.

 Adonyi Gabriella

Az Energia Birodalom kis hősei
Rengeteg kérdés lengi körbe az energia vilá-

gát, amelyre az idei távhő -és energiatakarékossá-
gi naphoz kapcsolódva kreatív, játékos formában 
kereshették a választ a TERMOSTAR Energia Bi-
rodalom kis hősei, azaz a gyerekek. Mint ismert, a 
hőszolgáltató K� . idén is kreativitásra ösztönözte 
a legkisebbeket, és meghirdette az energia-meg-
takarítás témakörét feldolgozó alkotópályázatát. 
A fődíjat a lajosmizsei Fekete István Általános 
Iskola tanulói (BUJDOSÓ GRÉTA, MÁTYUS 
ANNA LIZA ÉS RÓNAY ALÍZ 6. a osztály ) 
nyerték. Osztályfőnökük: Adonyi Gabriella.

Angolverseny
A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium négy 

fordulóból álló regionális angol versenyt hirde-
tett felső tagozatos diákok részére. 5. évfolya-

mon BÍRÓ ARMAND 3. helyezést , 6. évfolya-
mon RÓNAY ALÍZ 3. helyezést, 8. évfolyamon 
TÓTH VIVIEN 1. helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Nagy Erzsébet, Adonyi Gabriella és 
Drabantné Gyurgyik Györgyike.

Tavaszi Kavalkád az iskolában
A Művészeti munkaközösség idén 7. alka-

lommal rendezte meg hagyományos tavaszi 
rendezvényét. A Kavalkád 2014. április 14-16. 
között zajlott. A három nap alatt kézműves 
vásár volt, amelyet iskolánk tanárai és diákjai 
készítettek, bevétele a Gyermekekért Plusz Ala-
pítványt gazdagította.  14-én délután tartották 
a XIX. Házi Népdaléneklési Versenyt, melyen 
idén az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamosai is 
megmérették énekes tudásukat. Eredmények: 
Deák Luca 4.b (I. hely), Nagyszabó Luca 6.d (I. 
hely) és Homoki Zsuzsanna 7.e (I. hely)

16-án tartották meg a diákok részére a Ka-
raoke Fesztivált, mely évről-évre nagy sikert 
arat. A diákok lelkesen énekelték a magyar és 
külföldi tánczenéket. Berta István, 

 művészeti munkaközösség-vezető

Szereplők: Földháziné Utasi Ilona, Balogh Ágnes, 
Fekete Irén, Szilaj Kata, Czigány Mária, Kovácsné 
Szegedi Mária, Polgár Katalin
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„Tündérkert” a Lajosmizsei 
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Köszönetét fejezi ki mindazon személyek-
nek, vállalkozóknak, akik 2012. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át, összesen 441 168.- Ft-ot 
az alapítvány részére felajánlották.

A fenti összeget alapítványunk a só szoba ki-
alakítására, fejlesztő játékeszközök vásárlására 
és gyermekprogramok támogatására fordította.

Továbbra is várjuk támogatásukat.

Adószámunk:18359983-1-03
 Az Alapítvány kuratóriuma

„Pek-torna” 
mozgásfejlesztő program

2014 februárjában végeztem el Pektor Gab-
riella által szervezett 120 órás „Pek-tornát”. Ez 
a mozgásfejlesztő program segíti a funkció-, 
beilleszkedési, valamint mozgáskoordinációs 
zavarokkal küzdő 3-10 éves gyermekek fejlesz-
tését. A továbbképzés emellett a tartásproblé-
mákkal küzdő gyermekekkel való prevenciós 
és korrekciós feladatok ellátásához adott segít-
séget. A tanfolyam sajátossága, hogy ráirányítja 
a hallgatók � gyelmét arra, milyen lehetőségek 
vannak a képességfejlesztésére a mozgásos fel-
adatok alkalmával. 

A mozgásos tevékenységek segítik az erköl-
csi és akarati tulajdonságok alakítását is, mint 
a szabálytudat, fegyelem, önkontroll, türelem, 
segítőkészség. A gyermekek a közös tevékeny-
ség során megismerik és elsajátítják a társas 
viselkedés szabályait. Fejlődik kompromisz-
szum készségük, mintát kapnak a kon� iktus-
kezelésre. 

A Süni csoportban, a mozgásos tevékeny-
ségekbe beépítettem a tanultakat, és heti egy 
alkalommal délutáni játékos fejlesztő foglalko-
zást tartok. 

 Lobodáné Papp Zsó� a
 óvodapedagógus

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

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

A Víz Világnapja a 
Meserét óvodában

1993-ban az ENSZ úgy döntött, hogy márci-
us 22-e legyen a Víz Világnapja. A döntésükben 
szerepet játszott az, hogy egyre többen élünk a 
Földön, a környezetszennyezés miatt folyama-
tosan csökken a tiszta, emberi fogyasztásra al-
kalmas édesvíz mennyisége.

Nálunk az óvodában több hetes projektek 
segítségével tudtuk a gyerekek ismereteit, érzé-
kenységét bővíteni ebben a témában.

A projektek zárásaként rajzversenyt hirdet-
tünk a nagycsoportos korosztálynak. A kiállí-
tást a Művelődési Házban tartottuk. Sikeresnek 
bizonyult a rajzverseny, mivel 46 pályamű ér-
kezett. Az alkotások különböző technikával ké-
szültek.

A rajzverseny eredménye a következő lett:
„A legérdekesebb technikát alkalmazó” • 
alkotást készítette: Staar Vanda, Margaréta 
csoportos, 
„A legélethűbben alkotó” kisóvodás: • Kras-
nyánszki Richard, Pillangó csoportos, 
„A legötletesebb alkotó”: • Murinai Réka, 
Micimackó csoportos,
„A legvarázslatosabban rajzoló”: • Csete Fan-
ni, Süni csoportos,
„A leggazdagabb képzeletű alkotó”: • Szőrös 
Panni, Méhecske csoportos,
„A legszínesebben alkotó”: • Bribdza Laura, 
Őzike csoportos,
„Különdíjas”: • Brád Gábor, Méhecske cso-
portos óvodás lett.

Ezúttal szeretném megköszönni az óvoda 
Tündérkert Alapítványának, hogy biztosította 
a tárgyjutalmakat (kifestő füzet, színes ceru-
za, zsírkréta, festék, szőrmók állatka), valamint 
Koller Dániel képviselő úrnak az emléklapok és 
oklevelek elkészítésében nyújtott segítségét.

 Nagyszabóné Borbély Ella
 környezet munkaközösség-vezető

Anyák napi műsor 
a Meserét óvodában

Óvodánk legkisebbjei a Csibe csoportosok 
versekkel, énekekkel, mondókákkal köszöntöt-
ték az édesanyákat és a nagymamákat.

Nyári táborok a 
Meserét óvodában

TERMÉSZETBÚVÁR TÁBOR• 
Időpont: 2014. 06. 16-06.20
Költsége: 4 000.- Ft
Jelentkezési határidő: 2014. 05. 30.
Nagy csoportos gyermekek részére

ANYANYELVI TÁBOR• 
Időpont: 2014. 06. 16-06. 20.
Költsége: 1 500.- Ft
Jelentkezési határidő: 2014. 05. 30
Középső csoportos gyermekek részére

ALKOTÓ TÁBOR• 
Időpont: 2014. 06. 23-06. 27.
Költsége: 2 500.- Ft
Jelentkezési határidő:2014.05.30
Ügyes kezű nagy csoportos gyermekek • 
részére

ORIGAMI TÁBOR• 
Időpont: 2014. 06. 16-06. 20
Költsége: 1 000.– Ft
Jelentkezési határidő: 2014. 05. 30.
Ügyes kezű nagy csoportos gyermekek részére

Torna a Süni csoportban
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Föld napja az Óvodában
„Körbe-körbe járok, soha meg nem állok

Fáradt még sem vagyok, mert én a Föld vagyok”

A Rákóczi úti óvoda Micimackó csoportjá-
ban is kiemelt szerepet kapott a Föld napjáról 
való megemlékezés. Három hetes projekt előz-
te meg ezt a jeles napot. Az első héten a gye-
rekek a földdel, mint termőfölddel ismerkedtek 
meg. Ezen a héten mindenki hozott egy kis 
földet otthonról és összehasonlíthatták, hogy 
milyen sokféle is lehet a talaj. Miután meg-
vizsgáltuk, megtapogattuk és megmértük a kü-
lönböző színű, tapintású és minőségű földet, 
az általuk készített kis cserepekbe töltötték és 
babot, borsót, kukoricát vetettek bele. Pár nap 
után már együtt gyönyörködhettünk a cso-
portszobánk ablakát díszítő kis növényekben, 
melyeket a gyerekek gondoztak, majd miután 
kinőtték a csoportszoba adta lehetőségeket, 
haza vihettek és kiültethettek a kertbe. Nem-
csak csoportszobánkat díszítettük frissen ve-
tett növényekkel, óvodánk udvara is megújult 
a Föld napjára. Használt autógumikat festettek 
színesre az óvoda dolgozói, szülői segítséggel 
és ebbe ültettünk egynyári virágokat a gyere-
kekkel. A régi kiritkult, kiöregedett sövény he-
lyett, szintén szülői segítséggel, új sövény ülte-
tésére is sor került.

Földünk a Naprendszerben címet adtuk a 
következő hét témájának. Ennek jegyében ellá-
togattunk a Kecskeméti Planetáriumba, ahol a 
gyerekek a Naprendszerünk bolygóival ismer-
kedhettek meg. Az előadást nagyon élvezte az 
egész csoport, különösen, amikor egy „igazi” 
rakétakilövés részesei is lehettek. Csoportszo-
bánk dekorációs rácsára is felkerültek a felfúj-
ható makett bolygók, melyek segítettek a gye-
rekeknek megismerkedni a bolygók nevével, 

színével és méreteivel. Előkerült a földgömb és 
a világtérkép is, melyek segítségével, egy kép-
zeletbeli világkörüli utazást tehettünk, minek 
következtében megismerkedtünk a világ, kü-
lönböző tájait beborító növényzettel és az ott 
élő állatokkal.

Alkalmunk nyílt felhívni � gyelmüket a kör-
nyezetvédelem fontosságára is, mely igazából a 
projekt harmadik hetének fő témája volt. Ezen 
a héten környezetünk megóvása és védelme ka-
pott központi szerepet. A nagyobb hangsúly 
érdekébe bevontuk a szülőket is. Egy munka 
délelőttre hívtuk meg őket, melyen újrahasz-
nosított anyagokból különböző játékokat és 
használható eszközöket készítettünk. Ezeknek 

a tárgyaknak egy részét a gyerekek azon nyom-
ban birtokba is vehették és színesíthették játék-
eszközeiket, egy részét pedig majd mindenki 
megtekintheti a művelődési házban megrende-
zendő kiállításon.

A Föld napja projektet egy bemutató fog-
lalkozással zártam, melyre a tanító néniket is 
vendégül láttuk. Ezen a délelőttön a gyerekek 
megmutathatták, mind az óvó néniknek, mind 
a tanító néniknek, hogy mi mindent sajátítottak 
el, mennyi tapasztalatot és ismeretet gyűjthet-
tek az eltelt három hét alatt. Úgy érzem méltó-
képpen ünnepeltük meg a Föld napját és joggal 
lehetünk büszkék, hogy óvodánk 2013 szep-
temberében megkapta a Zöld Óvoda elismerő 
oklevelet. Nagy Ildikó
 óvodapedagógus

Környezetvédelmi 
nap a Meserét óvodában

 Zöld óvoda révén a nevelő munkánkat 
egész évben áthatja a környezettudatos maga-
tartás, mely a Környezetvédelmi napon csúcso-
sodik ki.

Ebben az évben nálunk május 28-án kerülne 
megrendezésre a Környezetvédelmi nap, mely-
nek helyszíne a Központi Óvoda udvara lesz. 
Mind a 16 csoport részt vesz benne. Különbö-
ző állomásokat alakítunk ki, ahol a gyermekek 
csoportonként vesznek részt az óvó nénik segít-
ségével. Itt játékos, ügyességi feladatok várják a 
gyermekeket. Az állomások vezetésére szülőket 
kérünk meg. 

Ezen a napon a fő téma a szelektív hulladék-
gyűjtés, komposztálás lesz, a játékok segítségé-
vel kívánjuk az ismereteket elmélyíteni a gyere-
kekben, és természetesen a szülőkben is.

 Nagyszabóné Borbély Ella
 környezet munkaközösség-vezető

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

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

Munka délelőtt a Micimackó csoportban, a szülőkkel, az újrahasznosítás jegyében. 
Éppen a Titanicot készítik el a gyerekek szülői segítséggel

MEGHÍVÓ 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a

„TÜNDÉRKERT VIRÁGAI”
című óvodai gálaműsorunkra.

Időpont: 2014. 06. 04. (szerda) 16 óra. 
Helyszín: művelődési ház moziterem

Fellépnek: Katica csoport, Cica csoport, 
Margaréta csoport, Micimackó csoport

Belépőjegy ára: 500.-Ft
A belépőjegyek elővételben az óvodákban a szereplő csoportok 

óvodapedagógusainál vásárolhatóak.
A helyszínen jegyárusítás nem lesz

Óvó nénik, Gyermekek „Tündérkert” Alapítvány Kuratóriuma
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Anyák napja felnőttként
Anyák napjára már óvodás korban gondo-

san készülünk. Képeslapot hajtogatunk, kézle-
nyomatot csinálunk és verset mondunk anyu-
kánk kedvéért – talán még azt sem tudjuk pon-
tosan, miért. De ahogy egyre idősebbé válunk, 
úgy tanuljuk meg fokról-fokra igazán értékel-
ni édesanyánk szeretetét, és szép lassan belső 
igénnyé válik hálánk kimutatása.

Bölcsődei nyílt napot 
tartottunk 2014. április 24-én

Sok szeretettel vártuk a kedves érdeklődőket 
egy kis ismerkedésre, bemutatkozásra és játékra!

Egészségfejlesztés 
a bölcsődében – 3. rész

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás 
alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. 

A mozgáslehetőségek és a mozgásigény élet-
koronként és fejlődési szakaszonként változó. 
Mind a szobában, mind az udvaron minél na-
gyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat 
kell biztosítani a gyermekek számára, melyek 
használata során gyakorolják az egyes moz-

gásformákat, ezáltal fejlődik mozgáskoordiná-
ciójuk, harmonikussá válik a mozgásuk. Cse-
csemőknek olyan játszóhelyet kell biztosítani, 
amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre 
(pl. hempergő, elkerített szobasarok). 

A nagymozgásos játékokra a szabadban, ud-
varon, teraszon több lehetőség kínálkozik, mint 
a szobában. A szobai játékok sokféleségük foly-
tán a kéz � nommozgását és a nagymozgásokat 
is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagy-
mozgásos játékok. 

Az önállósági törekvések támogatása során 
a gondozási műveletekben való aktív részvétel a 
praktikus mozgások gyakorlására, � nomítására 
ad lehetőséget. 

A bölcsődés korú gyermekek számára a 
mozgás belső igény, amit felszabadultan, jóked-
vűen, örömmel végeznek. Mozgásigényük más 
és más, de a mindennapi mozgás nélkülözhe-
tetlen számukra. 

A gyermekek lelki életében, jellemének 
kialakításában döntő fontossága van az első 
években szerzett benyomásoknak. Ebben az 
életszakaszban a legfogékonyabbak a morális 
értékekre, az emberi kapcsolatok befogadására. 
Szeretettel teli légkörben segíthetjük a gyerme-
kek szociális érzékenységének fejlődését, éntu-
datának alakulását, teret engedve énérvényesítő 
törekvéseiknek.

A bölcsőde négy étkezést biztosít. A böl-
csődében közösen esznek a gyermekek, hiszen 
az evés alapvető „szabályait” a kisgyermek-
nevelőktől és egymástól is megtanulhatják. A 
közös étkezések fontosak, a kiegyensúlyozott, 
nyugodt bölcsődei légkör lényeges a gyermeki 
fejlődés szempontjából.

A főétkezések között a bölcsődében nincs 
lehetőség nassolásra vagy arra, hogy mindig 
azt egyen, amit akar; legfeljebb gyümölcsöt, 
néhány kekszet kapjon. De anélkül is „kibírja” 
például a reggelitől a tízóraiig vagy az ebédig. 
Olykor a gyermek nem evésének az oka mélyén 
érzelmi feszültségek lehetnek, érzelmi zavarok 
miatt is étvágytalanná válhat. Ilyenkor ki kell 
deríteni az eredendő okokat, még ha azok a fel-
nőtt számára jelentéktelennek is tűnnek, min-
denképpen szakemberhez (gyermekpszicholó-
gushoz) kell fordulni. 

Arra is akad több példa, hogy a szülő a mo-
dell: ha az édesanya nem szereti a kelkáposzta 
főzeléket, a gyermeke sem fogja megszeretni. 
Sokszor ő maga csodálkozik a legjobban, ha 
gyermeke a bölcsődében, ahol társai egymás 
kedvéért is megkóstolják a nem kedvelt vagy 
nem ismert étket, jóízűen eszik belőle. 

Az egészség számunkra a test és a lélek har-
móniáját, az emberi élet legnagyobb értékét je-
lenti. Az egészség megőrzésére mint bölcsődei 
feladatra igen nagy hangsúlyt fektetünk. 

Elsődleges célunk, hogy minél egészsége-
sebb kisgyermekeket neveljünk. A bölcsőde 
az első közösség, amely a családból érkező kis-
gyermekeket neveli, gondozza. Ez a korosztály 
az immunrendszer érzékenysége miatt több-

ször betegszik meg. Ez probléma lehet a szülő-
nek is, mert az adódó betegségek miatt kiesnek 
a munkából, és ez több hátránnyal járhat. 

Az ember egyedi lény, azaz minden mástól 
különböző személy, akinek élete megfordítha-
tatlan, semmi mással nem helyettesíthető. A 
bölcsődés gyermekek személyisége nagyon kü-
lönbözik egymástól. 

Más a természetük, viselkedésük, értelmi és 
érzelmi működésük; más az egészségi állapo-
tuk, edzettségük, teherbíró képességük, szerve-
zeti állapotuk is. 

A bölcsőde remek lehetőséget biztosít arra, 
hogy a gyermekek gondozása során, valamint a 
szülőkkel való napi találkozások alkalmával be-
pillantást nyerhessünk egy-egy család életébe, 
problémáiba, nehézségeibe. Ezért mindenkép-
pen törekedni kell a szülőkkel való jó kapcsolat 
és együttműködés kialakítására. 

Szeretnénk, ha a jövő nemzedéke egészséges 
lenne! Ezt közös erővel, a megelőzés lehetőségeit 
kihasználva, és az egészséges élethez való jogot � -
gyelembe véve tudjuk csak megvalósítani.

Kelemen Gabriella, bölcsődevezető

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555-024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu Bölcsődevezető: Kelemen Gabriella

Anyák napi készülődés

Lajosmizsei Központi 
Háziorvosi Ügyelet

Nap 2014. június hó
1. Dr. Takács Vilmos
2. Dr. Márton Rozália
3. Dr. Gócz Irén
4. Dr. Takács Vilmos
5. Dr. Szabó Béla
6. Dr. Lódi Brigitta
7. Dr. Takács Vilmos
8. Dr. Rónay Zsolt
9. Dr. Takács Vilmos

10. Dr. Takács Vilmos
11. Dr. Lódi Brigitta
12. Dr. Szabó Béla
13. Dr. Lódi Brigitta
14. Dr. Gócz Irén
15. Dr. Gócz Irén
16. Dr. Rónay Zsolt
17. Dr. Takács Vilmos
18. Dr. Márton Rozália
19. Dr. Takács Vilmos
20. Dr. Lódi Brigitta
21. Dr. Lódi Brigitta
22. Dr. Vitányi Györgyi
23. Dr. Rónay Zsolt
24. Dr. Gócz Irén
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Lódi Brigitta
27. Dr. Márton Rozália
28. Dr. Márton Rozália
29. Dr. Rónay Zsolt
30. Dr. Márton Rozália

Munkarendváltozás: 
2014. június 09. Pünkösd munkaszüneti nap
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Sakk
A „Kecskeméti Tavasz” svájci rendszerű hétfordulós országos sakk-

versenyen B. Nagy Roland magabiztos játékkal, hat győzelemmel és egy 
döntetlennel az első helyen végzett.  Móczó István

Lajosmizsei Asztalitenisz Club
Befejeződött a Kecskeméti Városi Bajnokság, amelyen két csapattal 

vettünk részt. A végeredmény:
Lajosmizse I. csapata: 6. helyezés /20pont/• 
Lajosmizse II. csapata: 10. helyezés /6 pont/• 
Mindkét csapat a következő évadban, jobb helyezést szeretne elérni.
A megyei bajnokság tavaszi fordulói még nem értek véget. Ősszel az 

Északi csoport 3. helyét értük el, és ezt szeretnénk megtartani. Még két 
fordulót kell lejátszanunk Kerekegyháza és Kunszentmiklós ellen. Má-
jus 24-én délelőtt 10 órakor játszunk Kunszentmiklós ellen a Lajosmizsei 
Sportcsarnokban. Minden szurkolót szeretettel várunk!  Szijjártó Pálné

A Lajosmizsei VLC hírei
Felemás idényt produkál a klub 

felnőtt csapata a bajnokságban, nagy-
arányú győzelmek és egygólos vere-
ségek egyaránt előfordultak a tavaszi 
szezonban. Ezzel a szeszélyes teljesít-
ménnyel a 6. helyen áll a csapat 3 for-
dulóval a bajnokság vége előtt.

I� úsági együttesünk a bajnoki címért küzd. A második helyet foglalja el 
a csapat úgy, hogy tavasszal veretlen és két mérkőzéssel kevesebbet játszott 
a listavezetőnél. Fiataljaink a legtöbb gólt rúgták a mezőnyben (121), és a 
legkevesebbet kapták (18) a lejátszott 21 mérkőzésen. Legeredményesebb 
játékosunk Patai Zsolt 20 góllal.
Tavaszi eredmények:

LAJOSMIZSEI VLC–TISZAALPÁR 1-2 GÓL: Pápay, I� úsági: 3-0 • 
Gól: Bujdosó G., Vas, Kanizsai
LAJOSMIZSEI VLC–NYÁRLŐRINC 0-1 GÓL: -, I� úsági: 4-0 Gól: • 
Patai 2, Bujdosó V., Langó
LAJOSMIZSEI VLC–HARKAKÖTÖNY 6-0 GÓL: Boda 2, Hajdú, • 
Pápay, Gavula, Cserni, I� úsági: 9-0 Gól:Spiegelberger 4, Bujdosó G. 
2, Langó, Vas, Treiber E.
HELVÉCIA–LAJOSMIZSEI VLC 0-5 GÓL: Szécsényi, Pápay, Boda, • 
Csorba, Cserni, I� úsági: 1-6 Gól: Spiegelberger 3, Malik 2, Vas
LAJOSMIZSEI VLC–DUNAVECSE 7-1 GÓL: Versegi 4, Szécsényi, • 
Pápay, Csorba, I� úsági: 18-0 Gól: Gavula 5, Spiegelberger 4, Malik 3, 
Vas, Patai, Kanizsai, Görbe, Bujdosó G., 1 öngól
BUGAC–LAJOSMIZSEI VLC 0-2 GÓL: Versegi, Árva, I� úsági: 1-8 • 
Gól: Patai 3, Spiegelberger 2, Kanizsai 2, Gavula
LAJOSMIZSEI VLC–JAKABSZÁLLÁS 1-2 GÓL: Treiber Sz., I� úsá-• 
gi: 11-0 Gól: Spiegelberger 5, Sipos 2, Gavula, Kanizsai, Malik, Patai
LAKITELEK–LAJOSMIZSEI VLC 2-1 GÓL: Dóka D., I� úsági: 2-2 • 
Gól: Varga, Langó
LAJOSMIZSEI VLC–PÁLMONOSTORA 3-1 GÓL: Versegi 2, Szé-• 
csényi, I� úsági: Elhalasztva a ballagások miatt.

U7, U9,U11, U13-as csapataink az OTP Bank Bozsik Program Egye-
sületi és Intézményi részében is szerepelnek. Ebben a versenyrendszerben 
nem hirdetnek eredményt, de a mutatott játék alapján fejlődés � gyelhető 
meg. Az U13-asok június 14-én Telkiben az Országos Tanévzáró Feszti-
válon képviselik városunkat.

Egynapos tornákon is pályára léptek korosztályos csapataink. Az 
U13-as gárdánk Tiszaalpáron az 1., Kerekegyházán a 2. helyen végzett. 
Mindkét tornán a lajosmizsei Faragó Bence szerezte meg a gólkirályi cí-
met. U9 és U11-eseink Örkényben egyaránt a 2. helyen végeztek.

A Lajosmizsei VLC vezetői és játékosai kellemes nyarat kívánnak a 
Hírlap minden olvasójának!

 Faragó Gyula
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Jubilálnak Ilonka néniék
Jeles évfordulót ünneplünk ebben az évben. 

Művelődési házunk amatőr művészeti csoport-
jai közül a Rózsa Sándor citerazenekar 40 éves 
fennállásának, valamint az Őszirózsa népdalkör 
25 éves évfordulójának jubileumát május 17-én 
népdalkörök találkozójával tettük emlékeze-
tessé. A két együttes alapító tagja és mai napig 
lelkes vezetője Kóródi Antalné, Ilonka néni. Az 
ünnepségre meghívást kaptak azok a népdalkö-
rök, ahol a korábbi években minősítő versenye-
ken az ünnepeltek is szerepeltek. A fellépők kö-
zött volt Jászberény, Kunadacs, Kunszentmiklós 
és Tass népdalköre. 

Gratulálunk az együttes tagjainak és jó 
egészséget, vidám zenélést, sikeres fellépéseket 
még hosszú évekig! 

 Guti Istvánné
 intézményvezető

A költészet örök
Az idén 100 éves Weöres Sándor emlékére 

a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány és La-
josmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
immár XIII. alkalommal Költészet napján meg-
rendezte városi versmondó versenyét. 

A műsor elején a könyvtár alkalmi zenekara 
Szijjártó Viktória és Schmidt János részvételé-
vel megzenésített Weöres Sándor és József At-
tila versekkel oldották a versenyzők izgalmát 
és fakasztották dalra a közönséget. Az indulók 
szabadon választott magyar költő versével tisz-
teleghettek Weöres Sándor költészete előtt négy 
korcsoportban. 
Díjazottak lettek:

1.korcsoport: 3-4. oszt. tanulók• 
I. Horváth Gréta
II. Mihálka Lilla
III. Veszelszki Vendel
Közönségdíj: Csontos Bianka
2.korcsoport: 5-6. oszt. tanulók• 
I. Drabant Tibor
II. Rónay Alíz
III. Barabás Denissza
Közönségdíj: Drabant Tibor
3.korcsoport: 7-8. oszt. tanulók• 
I. Menyik Bence
II. Tóth Gyöngyvér
III. Homoki Zsuzsanna Zsó� a
Közönségdíj: Menyik Bence

4.korcsoport: középiskolások és felnőttek• 
I. Szántó Gabriella
II. Pál�  Andrásné
III. Veszelszkiné Dobos Erzsébet
Közönségdíj: Szántó Gabriella
Köszönet az értékes előadásokért, a lelkes 

versszeretetért!
 Varga Mária

 könyvtáros

Húsvétváró vásár
2014. április 12-én és 13-án egy nagyszerű 

kezdeményezésnek lehettünk résztvevői. A la-
josmizsei kézművesek úgy gondolták, meg-
mutatják kézműves termékeiket a helyieknek 
és a látogatóknak, sőt hívnak a környékből is 
árusokat. Fellépőkkel, tojásfestéssel, locsoló-
vers-mondó versennyel gazdagították a vásár 
hangulatát. Reméljük, lesz jövőre is hasonló 
kezdeményezés!

VI. Regionális 
Kórusfesztivál Lajosmizsén

Minden érdeklődőt szeretettel vár a mű-
velődési ház 2014. június 21-én, szombaton, 
10.30-kor kezdődő kórustalálkozóra. A találko-
zót évente más város rendezi meg, idén a Lajos-
mizsei Városi Kamarakórus lesz a házigazdája a 
rendezvénynek, amelyen hat város hét kórusa 
vesz részt: Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyes-

kar, az izsáki Városi Vegyeskar, Cantate Nobis 
Énekegyüttes Jászberényből, Kiskunhalasi Vá-
rosi Vegyeskar, a hódmezővásárhelyi Fandante 
Kamarakórus és két lajosmizsei kórus, az Egy-
házi Kórus és a Városi Kamarakórus.

A találkozón közel 150 énekes fogja előadni 
kórusrepertoárjukat és a szokásoknak megfele-
lően a koncert végén közös művel zárják a fesz-
tivált.  Berta István 
 karnagy (főszervező)

Könyvbemutató
2014. május 22-én, délután 5 órakor bemu-

tatásra kerül a művelődési házban Gáspár Sán-
dorné a Háziipari Szövetkezet története című 
könyve. A nagy múltú Háziipari Szövetkezet az 
1950-es évektől 44 évig, feloszlatásig (1996-ig) 
működött. Közel hétszáz embernek adott mun-
kahelyet. Ennek a szövetkezetnek az alapítója, 
működtetője Sipos Mihály elnök volt, egészen 
haláláig.

Lajosmizse nevét sok külföldi országban is 

megismerték az itt készített sokféle terméken ke-
resztül, amelyek 50 országba jutottak el. Miután 
Lajosmizse történelméhez jelentős mértékben 
hozzájárult ennek a munkahelynek a létrejötte, 
működése, így indokolt a Háziipari Szövetkezet 
alakulásától a feloszlatásig történő időszakról do-
kumentumszerűen írni, fotókkal kiegészítve.

Gáspár Sándorné, aki a Háziipari Szövetke-
zet dolgozója volt, sok fényképpel, értékes, szö-
vetkezethez kapcsolódó anyaggal rendelkezik, 
vállalta, hogy megírja munkahelyének hiteles 
történetét. Ezt a törekvését az első perctől kezd-
ve támogattam. Köszönet illeti meg a sok mun-
kával járó feladat elvégzéséért! 

A könyvből megismerhetjük a szövetkezet te-
lepeit, részlegeit, a munkákkal kapcsolatos gon-
dokat, társadalmi munkák, önkéntes véradás, 
vöröskeresztes tevékenység, önkéntes tűzoltók, 
különféle munkaversenyek stb. munkáit is.

A könyv megvásárolható a szerző lakásán 
Lajosmizse Ceglédi út 24. szám alatt.

 Sólyom János

Gáspár Sándorné

A  HÁZIIPARI  SZÖVETKEZET  TÖRTÉNETE

Sipos  Mihály a Háziipari Szövetkezet  alapítója és elnöke
Lajosmizse
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Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Pa-
rancsnokság színes programmal fogadta április 
26-án szombaton a Lajosmizsére érkező vendé-
geket. Ezen a napon ünnepelte tűzoltóságunk 
fennállásának 125. évfordulóját. Az ünnepi 
megemlékezés mellett párhuzamos rendezvé-
nyek is megrendezésre kerültek úgy mint me-
gyei Ünnepi Állományértekezlet, az Országos 
Hagyományőrző Tűzoltóverseny II. fordulója, 
a IV. Országos Kismotorfecskendő Bajnok-

ság I. fordulója és főzőverseny. Az egész na-
pos rendezvény leghangsúlyosabb eseménye 
déli órákban kezdődött, amikor Basky András 
polgármester az évforduló tiszteletére készítte-
tett zászlót átadta az Egyesület Elnökének. Az 
esemény fénypontját növelte Vass Csaba Szent 
Flórián szobrának leleplezése, melyet a tűzoltó-
ság Elnöke és a Parancsnoka végzett. Ez ünne-
pi esemény zárásaként tűzoltóság dolgozóinak 
elismeréseként kitüntetések átadása történt. Az 
egész napos eseményre látogató gyermekek is 
megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot, 
hiszen színes eseményeket szerveztek tűzol-
tóink hozzátartozói a város pedagógusainak 
segítségével: arcfestés, csizmadobó verseny, 

tűzmegelőzői � lmvetítés, kifestők színezése, 
tűzoltó sapkagyártás, mászó-falra mászás. 15 
órakor kezdődő városunk díszpolgárának, Ko-
csis Tibornak a koncertjére – a már napsütéses 
délután-, még nagyobb tömeget vonzott. A napi 
versenyeket záró eredményhirdetésen, a lajos-
mizsei versenyzők nyakában is csilloghatott az 
arany és ezüstérem. A reggeli órákban a zenés 
ébresztőt játszó lakiteleki fúvószenekar zenei 
programját az ország tűzoltóiból alakult Flórián 
Band zenekar műsora zárta.

Aki ellátogatott erre a rendezvényre, jól 
érezhette magát, és reméljük a jövő évi tűzoltó 
megmérettetésről is hasonló véleménnyel lesz. 

 Tűzoltóság

125 évesek lettünk!
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