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Kedves olvasó, 
leendő látogató!
A MAGÁN ZOO Állat- és Szabadidő Park 2015. április 4-én 

(szombaton), 9 órakor kitárja kapuit. Aki ezen a napon el-

látogat hozzánk egységesen 500 Ft-os nyitási akciós jegy-

gyel léphet be. 

Megnyitó ünnepségünk 11 órakor kezdődik: néhány ked-

ves szó, egy kis SHOW a színpadon és indul a szezon. 

Vendégünk lesz Kocsis Tibor, bemutatjuk az idei év kis 

oroszlánjait és felvágunk egy 400 szeletes tortát is.

Címünk: Felsőlajos, Benei dűlő 

(Az 5-ös főúttól táblák segítik majd az odajutást.)

Várunk mindenkit szeretettel!  
Részletek a 14. oldalon
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Ivóvízminőség-javító program
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program keretében La-
josmizsén is elkezdődtek a vízvezeték hálózat 
rekonstrukciós munkái.

A gerincvezeték cseréjével egy időben a házi 
bekötővezetékek (régi vascsövek) cseréjére is 
sor kerül.

A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint a házi be-
kötések cseréjének időpontjáról minden egyes 
ingatlant előre kiértesítenek, (időpontot egyez-
tetnek a lakókkal) mivel a vízóra aknába történő 
szereléshez a szakembereket be kell engedni a te-
lekhatáron belülre. (a Bácsvíz Zrt. munkatársai 
fényképes igazolvánnyal rendelkeznek)

A kivitelezés első fázisa a közműkeresztezé-
sek feltárása. (pld. gázvezeték)

A vízvezeték csere az alábbi utcákat érinti:
– Batthyány utca (végig)
– Bajcsy-Zs. utca (2.sz.-tól a 62.sz.-ig)
– Deák F. utca 18.sz.-tól  a 34.sz.-ig)
– Dankó P. utca (2.sz.-tól a Telepi útig) 
A kivitelezési munkák idejére kérjük a Tisztelt 
Lakók türelmét és megértését!

Közeleg az iparűzési adó 
bevallásának határideje

A 2014. évi helyi iparűzési adóbevallás 
(HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz 
történő benyújtásának és a végleges adó meg-
� zetésének határideje: 2015. május 31. 

A naptári évvel azonos üzleti év szerint 
működő adózónak a 2014. évi állandó jellegű 
iparűzési adó-kötelezettségéről 2015. május 
31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhe-
lye, 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 2015. május 31-én esedékes 2014. évi adó-
különbözetet az önkormányzati adóhatóság felé 
kell meg� zetni, illetve a túl� zetéseket 2015. május 
31-ét követően lehet visszaigényelni. A vállalko-
zóknak, vállalkozásoknak a 2015. május 31-ig tel-
jesítendő kiegészítéseket Lajosmizse Város Önkor-
mányzat 10402599-00026404-00000002. számú 
Helyi Iparűzési Adó számlájára 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 nonpro-

� t gazdasági társaság
abban az adóévben, amelyet megelőző adó-
évben folytatott vállalkozási tevékenységéből 
származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, 
sem külföldön adó� zetési kötelezettsége, illet-
ve – költségvetési szerv esetében – eredménye 
után a központi költségvetésbe be� zetési köte-
lezettsége 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!

Földutak karbantartása 2015.
A külterületi lakosok és gazdálkodók szá-

mára kiemelten fontos a külterületi földutak 
állaga, közlekedhetősége, ezért Önkormány-
zatunk igyekszik fokozott � gyelmet fordítani 
a probléma kezelésére. Az év elején a fagyos 
időszak, azt követően a bőséges csapadék, majd 
ismét a fagyok, illetve a havazás nem tette lehe-
tővé, hogy elkezdődhessenek a munkák.

Február második hetén nyílt lehetőség, hogy 
elkezdődjön a munka.

2015. évben a következő utak javítása tör-
tént meg:

Telepi út a vasúti kereszteződésig tartó sza-
kasza, Telepi úti és Pacsirta utcai vasúti átkelő 
közötti szakasz, a szennyvíztelep melletti dűlő 
legkritikusabb állapotban lévő végén történt 
javítás. A Pacsirta utca földes végének ideigle-
nes elsimítása elkészült. A Szarka dűlő középső, 
buckás szakaszának javítását követte a Közösi 
Iskola dűlő, Berénybenén a Tóth dűlő, a Vadvi-
rág Vendégház melletti út. Elkészült a Kláberte-
lepi első és utolsó utca, a Telepi út vasúti átkelő 
utáni gödrös szakaszán ki lett irtva a sövény, és 
fel lett töltve a hatalmas kátyú. A Benei részen a 
Pető�  Major dűlőút került még felújításra.
A munkák folyamatos végzése mellett a 
következők tekintetében kérjük a lakosság 
türelmét, illetve közreműködését:

Sok helyen sittel, betontörmelékkel pró-
bálják a lakosok a kátyúkat feltölteni. Ezt ál-
talában nem dolgozzák el, vagy később ugyan-
úgy kigödrösödik, tehát hiábavaló. Rendkívül 
megnehezíti viszont az útkarbantartási mun-
kák végzését, mivel a betondarabok tönkre 
teszik a munkagépet. Ezért ezeken a helyeken 
külsős bérmunkában kell az útjavítást elvé-
geztetni, ami felesleges többletköltség, illetve 
időben elhúzódhat. Kérjük a lakosságot, hogy 
törmelékkel, sittel NE próbálja az utak kátyúit 
megszüntetni, mert hosszútávon árt ez a be-
avatkozás.

A földutak csak bizonyos időjárási felté-
telek esetén javíthatók. Fagyos idő, túlzottan 
csapadékos időszak, illetve nyáron túl száraz 
idő esetén sem lehet az utakat karbantartani, 
ezért csak ezen optimális időszakok alkalma-
sak a munkák végzésére. Ezen időszakokban 
munkatársaink fontossági sorrendben végzik 
el a munkát, először a leégetőbb (legtöbbek ál-
tal használt, illetve legrosszabb állapotban lévő 
utak) problémákat megszüntetendő.

Elektronikai hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

várhatóan 2015. május 09-én (szombat) 9:00 
– 13: 00 óráig a Tűzoltóság udvarán ELEKT-
RONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz. 

Az elektronikai hulladékok begyűjtését, el-
szállítását és a törvényi előírásoknak megfelelő 
kezelését a FE-GROUP INVEST Zrt. (1108 
Budapest, Sírkert u. 2-4.) vállalkozási szerző-
dés keretein belül fogja elvégezni. A gyűjtés fel-
tételeiről bővebb információk a későbbiekben 
PLAKÁTOKON és a helyben szokásos módon 
kerülnek hirdetésre.

Felhívás önkéntes szemétgyűjtési 
akcióban való részvételre

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akció ma hazánk legnagyobb önkén-
tes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal 
valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” 
a TeSzedd! önkéntesei. A szervezők (Vidékfej-
lesztési Minisztérium, Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, MTVA, OHÜ Országos Hulladék-
gazdálkodási Ügynökség, Magyar Posta) azért 
szervezik meg ezt a mozgalmat minden évben, 
hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb 
környezetünket. Szeretnék, ha minél több em-
ber kifejezésre is juttatná a benne rejlő igényt 
a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel. Hi-
szen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs 
mit összeszedni. Emellett az is a cél, hogy minél 
többen ráérezzenek az önkéntesség ízére…A 
TeSzedd! nemzetközi porondon is bemutat-
kozik, hiszen Magyarország csatlakozik vele a 
„Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeuró-
pai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizott-
ság EWWR LIFE+ programja keretében szer-
veznek meg. 

Az akciónap fő célja: a környezet védel-
mét, lakóhelyünk tisztaságát szolgáló, tény-
leges cselekvésre mozgósítani és aktivizálni 
a lakosságot, megmutatva azt, hogy környe-
zetünk érték, ha nem csúfítja, nem károsítja 
a szemét. 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Lajosmizse város önkéntesei eddig több il-
legális lerakót számoltak fel a programok al-
kalmával az alsólajosi erdőben, a ceglédi út és 
elkerülő út szakaszain, a ladánybenei út mellett 
és a Posta-tó környékén.

Az idei TeSzedd! országos akciónapon való 
részvételre hívjuk fel a Tisztelt Lakosság � gyel-
mét. Amennyiben illegális hulladéklerakó hely-
ről van tudomása, illetve szívesen részt venne 
2015. május 16-án (szombat) az önkéntes sze-
métszedési programban jelentkezzen a Lajos-
mizsei Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 
8-as Önkormányzati Irodájában, vagy a 76/556-
148-as telefonszámon Kasnyikné Földházi Tün-
de koordinátornál.

Ezúton kérjük minden lajosmizsei polgár 
segítő együttműködését, a lakókörnyezetük, az 
ingatlanuk előtti közterület folyamatos rendbe-
tételére, hulladékmentesítésére. 

Cégvezetők találkozója a 
megújult Szél Csárdában és 
a Mizse Motelben

A helyi Cégvezetők Klubja következő ta-
lálkozójának helyszínét, az M5 autópálya 67-es 
km szelvényénél, Lajosmizsén található Szél 
Csárda és Mizse Motel adta, az elmúlt év de-
cemberében. A találkozó helyszínének kijelölé-
sét egy mintaszerű, többnyire helyi cégek által, 
kooperációban megvalósult beruházás szol-
gáltatta.  A házigazda szerepét felvállaló Szabó 
Géza Ügyvezető Úr és Kiss Árpád Ügyvezető 
Úr bemutatták a megújult Szél Csárda és Mi-
zse Motel tevékenységét, az elmúlt évben meg-
valósult fejlesztéseiket. További információk: 
http://www.mizsemotelm5.hu/, http://www.
szelcsarda.hu/

A vendégeik számára magas színvonalú, tel-
jes körű éttermi-, szállás- és más kapcsolódó 
szolgáltatásokat biztosító Szél Csárda és Mizse 
Motel épületgépészeti felújítását a Dancsa és 
Társa Bt. végezte. A kivitelező cég tulajdono-
sa, Dancsa Béla Ügyvezető Úr a helyszíneken is 
ismertette az alkalmazott ipari, műszaki meg-

oldásokat és az energia megtakarítás érdekében 
végrehajtott beavatkozásokat. 

A megújuló energiák nyerése érdekében 
alkalmazott technikákat és eszközöket Hége-
te Sándor Úr, a BOSCH Magyarországi Márka 
képviseletének kereskedelmi vezetője ismertet-
te. Az építőipari munkák magas színvonalú 
minőségét a helyi GOMÉP K� . kivitelezése ga-
rantálta.  További információk: www.gomep.hu

A beruházással érintett helyszínek meg-
tekintése során meggyőződhettünk a verseny 
diktálta folyamatos fejlesztés szükségességéről, 
a tervek magas szintű megvalósításáról és arról, 
hogy csak a minőség versenyképes. A találko-
zón jelenlévő önkormányzati és közintézményi 
vezetők, országos és európai hírű helyi cégveze-
tők eszmecseréje – Bosch, Dancsa és Társa Bt., 
Merkazit-Tax K� ., Mizse Motel, MizsePack K� ., 
Szél Csárda, Tanyacsárda – arról is szólt, hogy 
nem csak 1-1 beruházás, hanem a mindenna-
pok üzletvitele is követelményként támasztja a 
piacon jelenlévő cégek együttműködését. Nem 
tesznek másképpen a helyiek sem. Sokszor egy-
mást kisegítve, tapasztalatokat cserélve tartják 
fenn a kapcsolatot, évtizedek óta. A lajosmizsei 
cégek elért sikereikhez ez úton is gratulálunk. 
A további találkozókra másokat is szeretettel 
várunk!

Lajosmizse Város Csatornahálóza-
tának Kiépítése és Szennyvíztisztító 
Telepének Bővítése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2015. év második negyedévében a végéhez ér 
az új csatornahálózat kiépítése Lajosmizsén. A 
műszakilag még át nem adott hálózatba törté-
nő illegális szennyvíz elhelyezésről, valamit a 
csatornahálózatra történő lakossági rákötés le-
hetőségeiről 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 hi-
vatalos honlapján (www.lajosmizse.hu) is meg-
található „Tájékoztatás csatornahálózatra törté-
nő lakossági rákötésről” címmel. 

A műszaki átadás-átvétel 2015. március 23-
tól történik az érintett területeken. A műszaki 
átadás-átvétel lezárását 2015. április végéig ter-
vezzük. A műszaki átadás-átvétel lezárását kö-
vetően az önkormányzat szórólap formájában 
fogja értesíteni a Tisztelt Érintetteket a Bácsvíz 
Zrt.-vel történő szerződéskötés feltételeiről, a 
csatornára való rákötés engedélyezésének ha-
táridejéről és a talajterhelési díj � zetésének kez-
deti határidejéről.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
amennyiben a csatornázással kapcsolatosan 
észrevétele, kérdése merülne fel, akkor szíves-
kedjen a Duna Aszfalt K� . képviselőjét Móczár 
Lászlót keresni a 0620/363-28-38-as telefon-
számon. 

A kivitelezéssel kapcsolatos hibabejelen-
tés, észrevétel 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. április 10-ig, 
hogy a műszaki átadás-átvételi folyamat során 
az önkormányzat tudja jelezni a kivitelezőnek a 
még megoldandó hiányosságokat.

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

Tájékoztató a települési közszolgáltatásokról
Temetkezési közszolgáltatás

A sírhely gondozása során keletkező sze-
metet, a temetőben elhelyezett  tárolókban le-
gyenek szívesek elhelyezni! A temető területére 
– vakvezető kutya kivételével – állatot behozni 
TILOS! A temető területén cserjék, fák, bok-
rok ültetése, pad elhelyezése csak az üzemeltető 
írásbeli engedélyével történhet.

Sírhelyek, Sírkövek
1990-es évben koporsós sírhelyek és a 2005-

ös évben urnahelyek, 1955-ben épült kripta-

helyek használati ideje lejár 2015. december 
31 -én. Kérjük a Tisztelt hozzátartozókat, hogy 
határidőn belül legyenek szívesek intézkedni az 
újraváltásról.

Düledező, vagy régebben szétszedett és ösz-
sze nem rakott síremlékeket legyenek szívesek 
helyreállítani.

Lajosmizse Város Köztemető Üzemeltetője:
Babérkoszorú Temetkezés K� .
6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zs. u. 7/a.
Helyi képviselő: Csima Gyuláné Piroska

Tel.: +36 76 455 369, +36 30 628 1946, 
+36 30 426 5277
Temetés ügyintézése a temetőben lévő iro-
dában
Hétfőtől – Péntekig 8.00 16.00
Állandó, éjjel-nappali ügyelet!
Tel: +36 76 455 – 369, +36 30 628 1946, 
+36 30 426 5277

Temető nyitva tartása:
április–szeptember 7.00–20.00
október–március 7.00–17.00

A Mizse Motel egy megújult része

A Szél Csárda egyik megújult része
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Szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás

A település közigazgatási területén keletkező 
települési szilárd hulladék begyűjtését és ártal-
matlanító helyre történő szállítását az Izsák-Kom 
Kommunális Szolgáltató Nonpro� t K� . végzi.  

A közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 
A gyűjtőedényzet tartalmát meghaladó 

többlethulladék elszállításához a közszolgáltató 
szabványzsákot biztosít, mely megvásárolható 
a hulladékszállító autó vezetőjénél, valamint az 
ügyfélszolgálati helyen. 

A gyűjtőedényzet méretét meghaladó 
lim-lomok elszállításának igényét előzetesen be 
kell jelenteni a közszolgáltatónál. Az előre le-
egyeztetett napon a kukás autó felkeresi a ház-
tartást és 2 m3 mennyiségig díjmentesen elszál-
lítja a lom hulladékot. A szolgáltatást igénybe 
veheti minden háztartás, aki a közszolgálta-
tóval közszolgáltatási szerződést kötött és 
nincs hulladékkezelési díjtartozása.

Építési törmelék, egyéb kommunális hulla-
dék elszállítására konténert kell rendelni a köz-
szolgáltatótól. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok 
� gyelmét a szelektív hulladékgyűj-
tés kiemelt fontosságára

A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú 
hulladékfajták (papír, műanyag, üveg) elkülö-
nített gyűjtését jelenti. Azért kell így gyűjteni 
a hulladékokat, mert ez a rendszer lehetővé te-
szi, hogy a gyűjtés során keletkezett viszonylag 
egynemű hulladékokat újra lehet hasznosítani. 
Településünkön 2012-ben bevezetésre került a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, melybe 
egyre több háztartás kapcsolódik be. A vissza-
jelzésekből arra lehet következtetni, hogy a la-
kosság körében egyre népszerűbb ez a gyűjtési 
mód. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszá-
molásra kerültek a múlt évben, ugyanakkor az 
üveghulladék gyűjtésére 3 helyszínen (Béke ut-
cai lakótelep, Attila u. központi óvoda előtti és a 
Kálvin utca, Spar üzlet melletti gyűjtőszigeten) 
lehetőség van. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az üveggyűjtő konténerekbe csak sze-
lektíven gyűjtött üveg hulladékot tegyenek, 
és ügyeljenek a sziget környezetének tisztán-
tartására!

Kérjük továbbá, hogy szíveskedjen a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert 
igénybe venni. A Közszolgáltató által biztosított 
„Sárga Zsák”-ba az alábbi hulladékok kerülhet-
nek:
Műanyag hulladékok:

Pet ásványvizes és üdítős palackok kupak-• 
kal, címszalaggal, tisztán, laposra taposva
különböző fóliák (pl. sztreccsfólia, zsugor- • 
fólia), bevásárló táskák, szatyrok, reklám- 
táskák, 

kozmetikai és tisztítószerek � akonjai (pl. • 
samponos, öblítős, mosogatószeres)
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok• 

Italos kartondobozok:
tejes és gyümölcsleves többrétegű karton-• 
dobozok (tetra Pak) tisztán, lapítva
Papír:• 
kartondobozok (lapítva)• 
színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat• 
katalógus, prospektus, füzet, könyv, írógép-• 
papír, papírzacskó, élelmiszerek és kozmeti-
kai szerek papírdobozai

Fémhulladék:
alumínium italdobozok lapítva• 
fém konzervdobozok• 

FONTOS! A sárga zsákba balesetveszély 
miatt véletlenül sem kerülhet üveghulladék, tü-
kör, ablaküveg, villanykörte, kerámia, porcelán, 
neoncső, spay-� akon, mert a hulladékokat a vá-
logató-műben kézi erővel válogatják szét.

Sárga zsák a Lajosmizsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal Ügyféltájékoztató pultnál is 
beszerezhető.

A közszolgáltató ügyfélszolgálatot és tájé-
koztatási rendszert működtet. 

Az ügyfélszolgálat helye:
Lajosmizse, Szent Lajos u. 29. szám (bejárat 

a Kossuth Lajos u. felől)
Nyitva tartás, személyes ügyintézési lehető-

ség 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

Folyékony hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás

A folyékony hulladékkezelési közszol-
gáltatással kapcsolatban értesítem a T. La-
kosságot, hogy a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabálya-
iról szóló Kormány rendeletben meghatározot-
tak szerint az ingatlanon történő vízfelhasználás 
esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, 
vagy egyéb jogcímen használója évente leg-
alább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás 
igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően 
rendelkezik. 

Lajosmizse Város Önkormányzata és a Fa-
ragó Környezetvédelmi K� . (Közszolgáltató) 
között a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállítására közszolgáltatási szerző-
dés áll fenn 2017. december 31-ig. A települé-
sen a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet kizárólagos joggal a Közszolgál-
tató gyűjtheti be és szállíthatja el az ártalmat-
lanító helyre.

A közszolgáltató elérhetőségei: ingyen 
hívható zöld szám: 06-80-980-004 hétköznap 
7-18 óráig, vonalas telefon: 06/29 576-232 
8-17 óráig, mobil: 06-30-635-1597, 30-445-
3541, személyesen minden hét kedden La-
josmizse, Szabadság tér 12. (Művelődési Ház 
emeleti „Kuckó” terme) 16:00 órától 19:00 
óráig. Megrendelések és reklamációk a recep-
ción is leadhatók. 

A szippantott szennyvízre vonatkozó re-
zsicsökkentésről, valamint egyes törvények-
nek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 
(Tv.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak értel-
mében a természetes ingatlantulajdonos ré-
szére meghatározott fizetendő szolgáltatási 
egységre jutó összeg 2013. július 1-jét követő 
időszakban teljesített szolgáltatás vonatko-
zásában nem haladhatja meg a 2013. január 
31-én alkalmazott összeg 90%-át. A Tv. 2. § 
(1) bekezdés értelmében társasházat és la-
kásszövetkezetet az 1. §-ban meghatározott 
díjcsökkentés a társasházban, illetve lakás-
szövetkezetben az ingatlantulajdonnal ren-
delkező természetes személyek vonatkozásá-
ban illeti meg.

Szelektív hulladékgyűjtési naptár

Település
hónap

április május június
Lajosmizse I. körzet 1 7, 21 5, 19 2, 16, 30
Lajosmizse II. körzet 2 8, 22 6, 20 3, 17

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)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelési közszolgáltatás 
díja 2015. április 1-től a következő: 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 4 395 Ft/alkalom+ÁFA
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 345 Ft/m3 + ÁFA
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A Felsőlajosi jelzőszolgálat
A településen ötödik éve működik a 

jelzőszolgálat. A 60 főből álló kitartó csapatnak 
2015. március 20-án értekezletet tartott Juhász 
Gyula polgármester és a Lajosmizsei Rendőrőrs 
parancsnoka Kovács István Úr. Mindkét 
vezető egyetértve köszönte meg mindenkinek 
ezt az összefogást és a töretlen hozzáállást.  
Az önkéntes szolgálatnak köszönhetően az 
utóbbi évek bűnmegelőzési statisztikája javuló 
tendenciát mutat, mivel Felsőlajoson naponta 
működik jelzőszolgálat, amelyben havonta 
8-10 alkalommal rendőri jelenléttel együtt 
őrzik a településen élők biztonságát. A település 
vezetése és az elégedett lakosok bíznak a 
jelzőszolgálat és a Lajosmizsei Rendőrőrs 
további eredményes együttműködésében.

Szemétgyűjtési akció a 
Föld Napja alkalmából

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. 
április 17-én, pénteken 13:00 órától önkéntes 
szemétgyűjtési akciót szervez a település bel- 
és külterületén egyaránt.

Gyülekező: 13:00 órakor a Faluháznál,
ahol kiosztásra kerülnek a szemeteszsákok és 
a kesztyűk, ezt követően kisebb csoportokban 
elosztva indulunk összegyűjteni a szemetet.

Cél elsősorban saját környezetünk 
megtisztítása, Felsőlajos bel- és külterületén 
egyaránt. A résztvevőknek kényelmes 
öltözetben ajánlott megjelenniük, kérjük, 
hogy aki teheti, hozzon magával sárga színű 
láthatósági mellényt. Az akció várhatóan 
17:00 óráig tart.

„Nálunk mindig történik valami”
Mozgalmas napokra tekinthetünk vissza az 

eltelt rövid időszakban.
Január végén készültünk a magyar kultúra 

napjára és a Fekete István nap keretében 
iskolánk névadó írójáról emlékeztünk meg. 
A kisebbek rövidebb novellájáról készíthettek 
illusztrációkat. Harmadikos, negyedikes 
tanulóink életével, műveivel kapcsolatos 
feladatokban, tabló készítésben jeleskedhettek.

Február 12-én tartottuk farsangi bálunkat, 
ahol a hagyományos jelmezes felvonulás 

és a tréfás vetélkedők, ügyességi játékok 
mellett Tengeri Attila vendégművészünk 
közreműködésével búcsúztathattuk el az idei 
nem túl zord telet. A zenész vidám, interaktív, 
ütőhangszeres bemutatójával, együttes, 
mindenkit megmozgató produkciójával 
teremtett jókedvet.

Köszönjük a szülőknek a segítséget, 
közreműködést, a „terülj, terülj asztalaink” 
� nomságait.

Nyílt napunkon szeretettel fogadtuk az 
érdeklődő szülőket, a leendő kisiskolásokat, 
akik részt vehettek, bekapcsolódhattak első 
és negyedik osztályosaink órai munkájába. 
Így bepillantást nyerhettek ÖKO iskolánk 
életébe, tevékenységeibe. Megismerkedhettek 
a leendő tanító nénivel, tájékoztatást kaphattak 
Osbáth Barna tagintézmény vezetővel 
beszélgetve a beiratkozással, az iskolakezdéssel 
kapcsolatban.

Már készülünk az április 10-én általunk 
rendezett területi mesemondó versenyre, 
amelyre várjuk a jelentkezőket.

 Juhász Márta, tanító néni

Óvodai hírek
Február hónapunk a télbúcsúztatás jegyében 

zajlott, febr. 11-én tartottuk óvodánkban nyílt 
nap keretében a farsangunkat, ami rendkívül jó 
hangulatban telt. Ezen a napon a gyerekek végre 
magukra ölthették a számukra legkedvesebb 
jelmezt, amelyek közt számos rendkívül kreatívat 
is megcsodálhattunk. A jelmezes felvonulás 
után vidám, bohókás játékok sora következett, 
melynek során kipróbálhatták gyorsaságukat, 
ügyességüket és találékonyságukat is.

Ezt követő napon Tengeri Attila zenés-dobos 
interaktív előadásán vettünk részt.

Február 14-én, szombaton tartotta meg az 
óvodai Szülői Munkaközösség a hagyományos 
Retro buliját a faluházán, hálásan köszönjük 
minden szervezésben résztvevő szülőnek, 
Önkormányzatunknak és támogatóinknak a 
segítséget.

Február 20-án a Portéka Színház színvonalas 
meseelőadását tekintettük meg itt helyben az 
oviban. A varázslatos előadásmód és kreatív 
eszközök segítségével ismertük meg a történetet, 
amely a négy évszak váltakozását ölelte fel.

Március 05-én a lajosmizsei óvoda által 
szervezett mesemondó versenyen Boros Linett, 
Givizer Mirella és Pénzes Jázmin képviselte 
óvodánkat, közülük Givizer Mirella különdíjjal 
tért haza.

Március 13-án du. 15 órai kezdettel ünnepi 
műsoron veszünk részt közösen az iskolásokkal, 
ahol nagycsoportosaink is szerepelnek.

Április 15-én szeretettel várunk Nyílt 
Napunkra minden kedves leendő óvodást 
és szüleit, ismerjék meg óvodánkat, az 
óvónéniket.

Beiratkozni az azt követő héten lesz 
lehetőség, április 21-22-én, reggel 7 órától 
délután 17 óráig. 

Nyílt nap a felsőlajosi óvodában
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 

leendő óvodást és szüleiket egy közös délelőttre, 
melynek keretében megismerhetik óvodánkat! 

2014. április 15-én, szerdán
– 8.30-tól 9.30-ig betekintést nyerhetnek az 

óvodai csoportok életébe
– 9.30-tól 10.00-ig beszélgetés a pedagógu-

sokkal

„Csináljon bármit, 
ami nyitogatja szemét és eszét,

szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játék.

De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven

eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
/Varga Domokos/

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester

LM Hirlap (2014-46) 2.indd   5 3/23/15   3:06:23 PM



6

6  | HÍRLAP | 2015. március-április | 

H Í R E K  L A J O S M I Z S E  P O R T Á J Á N

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám • Telefon: 06 76 356-184 • Telefax: 06 76 356-020 • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu 

•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ

LIS
 IN

TÉ
Z

M
É

N
Y

E

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Lajosmizse Rendőrőrs

Lajosmizsén az utóbbi ne-
gyedévben elszaporodtak a laká-
sok és tanyák sérelmére elköve-
tett  bűncselekmények. A belte-
rületi lakásokból jelentős részben 
arany ékszereket és készpénzt 

tulajdonítottak el az elkövetők. A belterületi 
bűncselekmények részét képezték a garázs fel-
törések is, melyek során az ismeretlen elköve-
tők kisgépeket tulajdonítottak el.

Lajosmizse területén történt gépkocsi fel-
törések során az elkövetők személyes iratokat, 
laptopokat, övtáskákat tulajdonítottak el.

A fokozott rendőri intézkedések következ-
tében az utóbbi három hétben Lajosmizse te-
rületén visszaszorult a lakás és tanyabetörések 
száma.

A rendőrség továbbra is kéri az állampolgá-
rok segítségét a lakás és tanya feltörések meg-
előzésében, felderítésében. Kérjük a lakosságot, 
hogy gyanús személyek, járművek felbukkanása 
esetén hívják a rendőrség éjjel-nappal hívható 
ügyeletes telefonszámát mely 06-20/539-5657.

A gépkocsi feltöréseknél kérjük az állam-
polgárok fokozott � gyelmét, mert a gépkocsi 
utasterében hagyott tárgyak fokozott célponttá 
teszik a gépjárműveket.

Kovács István
 r. alezredes, őrsparancsnok

Jégelhárítás Lajosmizsén! 
Lajosmizsén 3 éve alakult és azóta is sikere-

sen működik egy jégelhárító rendszer. A beru-
házás költségeit a lajosmizsei gazdatársadalom 
egy igen szűk rétege állta (kb. 80 család), nagy-
jából az üzemeltetés költségeinek a terhét is 
ugyanez a 80 család viselte. Az elmúlt években 
az üzemeltetéshez kétszer nyújtott  támogatást 

az Önkormányzat.  A teljes üzemeltetési összeg 
jelentős részét továbbra is kb. 80 gazda viselte. 
Mivel a rendszer Lajosmizse teljes kül- és bel-
területére védelmet nyújt, így teljesen termé-
szetes, hogy ez az aránytalan teherviselés nem 
tartható fenn az idők végezetéig. Fel kell állí-

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

tani egy olyan rendszert, ahol, sokan � zetnek 
majd nagyon keveset, mert ez így természetes 
és igazságos. Jelenleg (külső, pl. önkormányza-
ti segítség nélkül) kb. 50–60 000 Ft-ot kellene 
(kell) � zetni fejenként (ebből jönne össze az a 
kb. 4-4 500 000 Ft, amivel végig lehet csinálni 
egy átlagos szezont). Ezt már  egyre keveseb-
ben � zetik,  így amennyiben nem tudjuk a 
rendszert záros határidőn belül átalakítani, 
akkor a lajosmizsei jégelhárítás minden bi-
zonnyal meg fog szűnni. 

A Városunk a  2015. évi költségvetéséből   
2 000 000 Ft –al támogatja, jégvédelmi szezon 
2015. évi működését, amit nagyon szépen kö-
szönünk. Ez egy igen jelentős hozzájárulás, ez 
bizony az éves jégvédelmi költségvetésnek kb. 
a fele. Úgy gondolom, hogy a hiányzó összeget 
valahogy meg tudjuk majd a szokásos forrásból 
oldani. 

A végleges megoldást hosszútávon nem az 
önkormányzat anyagi támogatása jelentheti 
majd. A dolgok kerüljenek a helyükre. Azok 
vállalják természetesen a terheket, akiknek ez 
elsősorban az érdekét szolgálja. Ez a réteg pedig 
a földtulajdonnal rendelkező gazdák közössé-
ge. Amennyiben minden regisztrált gazda, aki 
földalapú támogatást vesz igénybe hektáron-
ként 250 – 300 Ft-tal hozzájárulna a jégvédelem 
költségeihez, akkor ez a tevékenység nem csak 
stabillá, de teljesen önjáróvá is válna. Ez azt  je-
lenti, amennyiben egy átlagos lajosmizsei gazda, 
aki 10 – 12 ha földdel rendelkezik, annak évente 
csupán 2 500-3 000 Ft-tal kellene hozzájárulnia 
a rendszer üzemeltetéséhez és máris arányos, 
igazságos, stabil és egy igen olcsó rendszer vál-
taná fel a jelenlegit, ami egyébként hosszútávon 
ebben a formában fenntarthatatlan. 

Sokféle jégelhárító rendszer működik Eu-
rópában. Ez a módszer kb. 25–30 évvel ezelőtt 
Franciaországból  áramlott szét Európába. Ná-
lunk Lajosmizsén egy meteorológiai állomással 
(mely Pártai Lúcia és Aigner Szilárd vállalkozá-
sa) köttetet szerződés alapján SMS- formájában 
küldenek riasztást a jégelhárító földgenerátorok 
kezelőinek, akik a gépek beindításával aceto-
nos ezüst-jodidot juttatnak a légkörbe. Ez az 
anyag megakadályozza a zivatarfelhőkben a 
nagy szemű jégkristályok kialakulását és mivel 
csak aprók képződnek, ezért ezek  földközelbe 

érve elolvadnak még a levegőben, esetleg ká-
sássá válnak, és vagy egyáltalán nem okoznak 
kártételt, vagy a kár elhanyagolható lesz. Hosz-
szú évtizedes európai tényadatok alapján egy 
tökéletes hálóban telepített és működő rend-
szer hatékonysága 70%-os. Saját helyi tapasz-
talat, a rendszer üzembeállítása előtt pl. a Vi-
zes-dűlőben minden évben volt jégkár, azóta 
viszont egyszer sem. (Adat: Vörös Tibortól, 
Gombkötő Gyulától.) Az általam leírt nemzet-
közi statisztikai adat, miszerint a védekezés ha-
tékonysága 70%-os, viszont csak egy nagyobb 
térség egységes hálóban való működtetése ese-
tén igaz. Lajosmizsén csak egy lokális rendszer 
van. Jelenleg Lajosmizse egyetlen szomszédja 
sem működtet ilyen rendszert. Erre a problé-
mára is készül a megoldás. Az önkormányzat 
elfogadta azt a  javaslatunkat, hogy lajosmizsei 
kezdeményezéssel hívjanak össze egy homok-
hátsági jégelhárítási konferenciát, aminek ered-
ményeként  elindulna egy nagyobb kiterjedé-
sű regionális, egymással összekapcsolódó sok 
települést érintő és összekapcsoló jégvédelmi 
rendszer. 

Kezdeményezzük továbbá illetékes Állam-
titkár Úrnál egy rendelet megalkotását amely 
hozzájárulási � zetési kötelezettséget róna min-
den földhasználóra. 

Lajosmizsén és külterületén a  letelepített 
földgenerátorok, amelyek a szezon tartama alatt 
a riasztásokat követően működésbe lépnek: 

Kisjuhász Sándor Lajosmizse, Bene 474.
Lukács József Lajosmizse, Mizse 305.
Fekete Zoltán Lajosmizse, Alsólajos 375.
Marton Sándor, Alsólajos 177.
Vörös Tibor, Ságvári Endre u. 25.

Megítélésünk  szerint: vagy helyére kerül-
nek a dolgok a lajosmizsei rendszert illetően, 
vagy egy már kiépült rendszer, mely jelentős 
százalékban segítette a mezőgazdasági ter-
melést, igen gyorsan EL FOG HALNI!

Nos, őszintén remélem, hogy saját érde-
keink felismerése, valamint a helyi önkor-
mányzat bölcsessége elegendő lesz ahhoz, 
hogy hosszútávon is stabilan és eredménye-
sen működhessen településünkön a jégkárok 
csökkentésének ez a módszere.

 Zsigó Viktor, kertészmérnök
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Helyszín:
Lajosmizse, Egészségház-Estike Idősek Klubja

Időpontok:
2015. március 31. (kedd) 10:00-11:00 óra 
Időseket érintő fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdések. 
(árubemutatókkal kapcsolatos aggályok, termékbiztonság kérdés-
köre)
Előadó: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőségének munkatársa

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
Előadó: Bartal Sándor gyógyszerész

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

2015. május 12. (kedd) 10:00-10:35 óra 
„Táncos, zenés percek” – interaktív előadás
Előadó: Tengeri Attila

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

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

 Estike Idősek Klubja 
 munkatársai

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám • Telefon: 06 76 356-184 • Telefax: 06 76 356-020 • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu 
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„Nyugdíjasok Szabadegyeteme”

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!

Véradás az  Egészségházban 

Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása
2015. április hónapra

Központi orvosi ügyelet
1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Szabó Béla
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Lódi Brigitta
5. Dr. Rónay Zsolt
6. Dr. Márton Rozália
7. Dr. Gócz Irén
8. Dr. Takács Vilmos
9. Dr. Takács Vilmos

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

„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK” 
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük mindazoknak, akik 2014. évben támogatták adójuk 
1%-ával az Alapítványunkat. A támogatásokat az Alapítvány a 
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Nyári táborban részt 
vett gyermekek étkeztetésére, az Idősek Hete, Idősek Világ-
napja rendezvényeire és a Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ün-

nepség támogatására fordította.
Az Alapítvány célja 2015-ben ismételten a tábor, Egészségügyi 
Hét, Idősek Hete – Idősek Világnapja és a Gyermekkarácsonyi 

Ünnepség támogatása.
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Alapítványunk céljait!  
Amennyiben közvetlen be� zetéssel támogat, adományát az 

alábbi számlaszámra � zetheti be.
Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03

Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse
10402599-50515448-48531007

Józsáné dr. Kiss Irén, Kuratórium elnöke

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Lajosmizsei 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 nap az 
általános iskolában

Hagyományainkhoz híven iskolánk név-
adója, Fekete István születésének évfordulójára 
projektnappal emlékeztünk. Idén január 23-án, 
pénteken került sor a programra. A rádiós mű-
sor után névadónk iskolai névtábláján helyez-
tek el koszorút a diákönkormányzat képviselői.

Az alsó tagozatos diákok játékos feladato-
kon keresztül ismerkedtek meg az író életével 
és műveivel. Jó hangulatban telt a délelőtt, a 
gyerekek örömmel vettek részt a színes prog-
ramokon. 

A felső tagozatos gyerekek a szintén délig 
tartó foglalkozásokon gyöngyállatot készítet-
tek, állat� gurákat hajtogattak, életrajzi tesztet 
töltöttek ki. A szövegértést az író egyik művéből 
készült rövid� lm alapján megoldott feladatok-
kal gyakorolták az osztályok. 

A játékos versengés eredményeként egy évig 
a győztes 8.e osztály „birtokolja” a Fekete Ist-
ván-serleget.

 Kovács Edit

IX. Dél – Alföldi Regionális Monda 
és Mesemondó Találkozó

2015.02.21.-én megrendezésre került a IX. 
Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó 
Verseny Szegeden, ahol Horváth Gréta (Lajos-
mizsei Fekete István Sportiskolai Általános Is-
kola ) 4. d osztályos tanulója, a 3.-4. évfolyamon 
I. helyezést ért el. 

Felkészítője: Molnár Gabriella

Helyesírási verseny 2015.
Iskolánkban 2015. február 18-án került 

megrendezésre második, harmadik és negyedik 
osztályosok helyesírási versenye. Osztályonként 
öt tanuló mérte össze tudását.
A verseny helyezettjei:

Második évfolyam:
1. Rónay Csanád 2.b
2. Halasi Áron 2.b
3. Csillik Kitti 2.a
4. Homoki Márton 2.a
5. Csicsó Máté 2.d
6. Bóta Benedek 2.b

Harmadik évfolyam:
1. Garami Krisztina 3.b
2. Csillik Attila 3.a
3. Benedek Máté 3.c
4. Bessenyi Márk 3.b
5. Varga Laura 3.b
6. Szórád Luca 3.b     

Negyedik évfolyam:
1. Vámos Norbert 4.a
2. Bóta Dóra 4.a
3. Gáspár Veronika 4.a
4. Dancsa Dorka   4.a
5. Gáspár Ákos  4.a
6. Mihálka Lilla 4.b

Mindenki a fedélzetre!
A 2.b osztály tanulói izgatottan követték Ru-

mini útját több hónapon keresztül Egérvárostól 
Pelevárig. Az út hosszú volt és veszedelmes, a 
kisegerek Szélkirálynő nevű hajója egyik ve-
szélyből a másikba sodródott. Berg Judit regé-

nye nyomán terveztük meg a hat állomásos ve-
télkedőt, majd a városi könyvtárban vetettünk 
horgonyt. A csoportok térképekkel derítették 
fel az egyes állomásokat, majd olvasás, szöveg-
értés, írás, nyelvtan, matematika, rajz követke-
zett. A feladatokra aranytallérokat gyűjthettek. 

A győztes csapat oklevelet és a könyvtáros nénik 
jóvoltából egy kedves kis tollat kapott. Az egész 
osztály ajándéka egy mese volt a mesedobozból, 
melyet Varga Marikának köszönhettünk.

 Fekete Irén

Rendhagyó énekóra
PITTI KATALIN AZ OPERA NAGYKÖ-

VETE 2015. március 2-án iskolánkba látogatott. 
PITTI KATALIN Liszt Ferenc díjas , Érdemes 
művész. A művésznő a Magyar Állami Operaház 
pályázatán nyerte el AZ OPERA NAGYKÖVETE 
címet, melynek birtokában általános iskolások 
szívéhez szeretné közelebb vinni a műfajt. Ham-
vas Béla sorait az ars poétikájának tekinti: A ta-
nítás pedig szent kötelesség, mert „...amit szerzel, 
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! 
Szabad vagy a kövektől az étherig, de jajj neked, 
ha magadnak tartod meg!” Pitti Katalin interak-
tív énekóráján bepillantást nyerhetünk az opera 
világába. Előadását Mozart Allelujájával indítot-
ta, melyet egy részlet követett Kacsóh Pongrác: 
János vitéz című művéből. Részesei lehettünk egy 
gazdag operaénekesi pálya kis szemelvényének. A 
művésznő szavait idézve: „Az opera műfaja rend-
kívül gazdag műfaj, rendkívül sokrétű és összetett 
műfaj, ami azt gondolom, hogy minden ember-
nek nagyon sokat adhat.” A rendhagyó énekóra a 
Traviata pezsgőáriájával ért véget.

Alsó tagozatos gyerekek a megoldások nyomában

A harmadik évfolyam győztesei

A negyedik évfolyam győztesei

Pitti Katalin interaktív énekórát tart

A képen a győztes csapat látható: Bóta Benedek, 
Rónay Csanád, Halasi Áron és Czigány Dániel.
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356-156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

XX. Házi Népdaléneklési Verseny
Iskolánk 1995. óta rendezi meg a Házi Nép-

daléneklési Versenyt. Ez az év jubileumi, hiszen 
megszakítás nélkül a 20. versenyt rendezte meg 
a művészeti munkaközösség. A verseny idén 
azért is volt különleges, mert az alsó tagozat 
diákjai is bemutathatták tudásukat. A verseny 
megkezdése előtt műsort adott a Rózsa Sándor 
Citerazenekar és Őszirózsa Népdalkör, az ered-
ményhirdetés előtt pedig rögtönzött táncházzal 
szórakozhattak a diákok és érdeklődők. A ver-
seny maratoni volt, mivel 49 diák mérhette ösz-
sze tudását.

Felkészítő tanárok: Fekete Irén, Gábris Imre, 
Berta István

 Berta István

Lack�  János nálunk járt!
2015. február 26-án Lack�  János rendhagyó 

irodalom óráján, író-olvasó találkozóján vehet-
tek részt az érdeklődő  felső tagozatos diákja-
ink. A versírásról, versfaragásról volt szó többek 
között, valamint saját verseiből olvasott fel a kö-
zönség számára Lack�  János. Humoros, magával 
ragadó, elképesztően jó foglalkozáson vehettünk 
részt. Érdekes volt egy költő szájából hallani saját 
verseit, egy kötetlen, a kamaszgyerekekhez iga-
zodó és szóló beszélgetés részese lenni. Az elő-
adás végén lehetőség volt dedikálásra, személyes 
beszélgetésre. A visszajelzésekből is egyértelmű-
síthető, hogy a találkozó sikere a gyerekek, fel-
nőttek körében egyaránt osztatlan volt!!!

Reméljük, máskor is lesz szerencsénk a vele 
való találkozásra.

 László Ildikó Márta

Lotz János helyesírási 
és szövegértési verseny

Az Országos Lotz János szövegértési és he-
lyesírási verseny 7. osztályos korcsoportjának 
megyei fordulójába iskolánk továbbjutó tanu-
lóinak eredményei:

Bács-Kiskun megye 1., az országos összesítés 
7. helyezettje Rónay Aliz 7.a osztályos tanuló. To-
vábbjutott az országos megmérettetésre is, melyre 
2015. március 20-21-én Bonyhádon kerül sor. A 
megyei fordulón Ipacs-Szabó Noémi (7.d) a 10., 
Bujdosó Gréta (7.a) a 12. helyen végeztek.

Lajosmizsei sikerek a 
megyei matematikaversenyen

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 
fordulójának ünnepélyes eredményhirdetésén 
két tanuló vehetett részt iskolánkból. A 2. év-
folyamon induló 237 versenyző közül Halasi 
Áron a 16., Rónay Csanád a 19. helyen végzett. A 
Kecskeméti Református Általános Iskola díszter-
mében vehették át az őket megillető oklevelet és 
könyvjutalmat. Felkészítő tanáruk: Fekete Irén.

Német kommunikációs verseny
A tavasz folyamán ismét megrendezzük a 

német helyi kommunikációs versenyt a 6., 7., és 
8. osztályos emelt szintű tanulóink számára. A 
6. osztályosok versenye április elején lesz. 

A 7. évfolyam helyezettjei: 1. Gajdácsi Luca, 
2. I.-Szabó Noémi, 3. Bende Noémi

Mindannyian a 7.d osztályba járnak. Az Or-
szágos német tanulmányi verseny iskolai fordu-
lója után a szintén 7.d osztályos Kun  Vivient 
terjesztettük fel a megyei fordulóra.

A 8. évfolyamon 13 fő indult el a versenyen, 
ahol 16 témakörből egy téma önálló kifejtése, 
valamint a tanult témák alapján képleírás volt 
a feladat.

A helyezettek: 1. Kéri Fanni (8.a), 2. Tóth 
Gyöngyvér (8.e), 3. Bende Barbara (8.a), 4. Be-
rente Ottó (8.e)

Az első három helyezett a Gyermekekért 
Plusz Alapítvány jóvoltából értékes könyvju-
talomban részesült. Mind a 7., mind a 8. év-
folyam első 2 helyezette képviselni fogja isko-
lánkat a Magyar Ilona Általános Iskola régiós 
versenyén.

Minden résztvevőnek gratulálunk, plusz 
munkájukat lelkiismeretes felkészülésüket 
szaktanári dicsérettel jutalmazzuk.

 Sápiné Aczél Ágnes
 a verseny szervezője

Az 5.-6. évfolyam legszebb hangú diákjai 

Halasi Áron és Rónay Csanád, a matematika 
verseny eredményes résztvevői

Lack�  János és ifjú hallgatósága

A népdaléneklési verseny eredményei:

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam
I. hely Varga Lili 1.b Tóth Zsó� a 2.b Ferenczy Virág 3.d
II. hely Baradlai Nóra 1.a Czigány Dániel 2.b Gál Petra 3.b
III. hely Brindza Laura 1.b Belusz Kitti 2.d Bessenyi Márk 3.b

4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam
I. hely Horváth Gréta 4.d Deák Luca 5.b Krasnyánszki Borbála 8.b
II. hely Jakab Vivien 4.d Tóth Lilla 6.e Nagyszabó Luca 7.d
III. hely Baradlai Maja 4.c Soós Enikő 5.b Krasnyánszki Kinga 8.b
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Farsang a bölcsődében
A farsang, vízkereszttől hamvazószerdáig, 

a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, 
amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bá-
lok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. 
Jellegzetessége, hogy gazdag néphagyományok-
ra épül. A farsang csúcspontja, hagyományos 
magyar nevén a „farsang farka”, ami valójában 
télbúcsúztató is. A bölcsődében február 13.-án 
került megrendezésre a farsangi vigasság, ám 
a készülődés, ráhangolódás már napokkal ko-
rábban elkezdődött. A csoportokat vidám ál-
arcokkal és színes girlandokkal díszítettük fel, 
a gyerekek pedig álarcok díszítésével, farsangi 

dalocskák énekelgetésével hangolódtak a mulat-
ságra. A gyerekek örömmel bújtak a jelmezeik-
be és vidáman táncolták át a délelőttöt. Délután 
már a szüleikkel közösen mulathattak, miután 
elfogyasztották, az ez alkalomra készített � nom 
palacsintákat. A nap nagyon hangulatosan telt, 
mindenki egyformán jól érezte magát és azt hi-
szem, kellemesen el is fáradt.

A farsangi mulatozás előtt, nem feledkez-
tünk el a környékünkön élő madarak etetésé-
ről sem. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is 
nagy lelkesedéssel készítettünk a gyerekekkel és 
szüleikkel madáretetőket, melyeket az udvaron 
lévő fákon helyeztünk el.

Beiratkozás
A bölcsődei beiratkozásra 2015. április 

21., 22. és 23.-án kerül sor. Ezt megelőzően 
2015. április 10-én, pénteken 16.00 órától 
17.30-ig Nyílt napot tartunk a bölcsődében, 
amelyre nagy szeretettel várjuk a kedves ér-
deklődőket és a leendő bölcsődéseket.
Helyszín: Lajosmizse, Szent L. u. 19.
 Hajdú Zoltánné

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk a Meserét Óvo-

dába a 2015/2016-os nevelési évben óvodát 
kezdő gyermekek szüleit intézményi nyílt na-
pokra.

Nyílt napok időpontjai
2015.04.10. 8,00-10,30•  Székhely intéz-
mény (Attila u. 6.) Mécses csoport. Szakmai 
napot tartja: Bujdosó Tihamérné óvodape-
dagógus
2015.04.14. 8,00-10,30•  Székhely intéz-
mény (Attila u. 6.) Katica csoport. Szakmai 
napot tartja: Szenekné Molnár Dóra óvoda-
pedagógus
2015.04.15. 9,00-10,30•  Székhely intéz-
mény (Attila u. 6.) Napocska csoport. Szak-
mai napot tartja: Juhász-Pintérné Vincze 
Ildikó óvodapedagógus
2015.04.17. 9,00-11,00•  Rákóczi utcai tag-
intézmény (Rákóczi u. 26.) Nyuszi csoport. 
Szakmai napot tartja: Oláhné Szívós Katalin 
óvodapedagógus
2015.04.17. 9,00-11,00•  Rákóczi utcai 
tagintézmény (Rákóczi u. 26.) Micimackó 
csoport. Szakmai napot tartja: Nagy Ildikó 
óvodapedagógus

Farsang az óvodában
2015. február 10-én a Meserét Óvodában vi-

dám farsangi mulatsággal búcsúztatta el az óvo-

da apraja és nagyja a telet. A jelmezbe öltözött 
apróságok a délelőtt folyamán táncoltak és játé-
kos versenyeken, koncerten vehettek részt.

Tél búcsúztató
Harmadik alkalommal került sor a kisze el-

égetésére. A gyerekekkel együtt kisétáltunk az 
Iskola tó partjára, és hangos énekszóval, rit-
mushangszerek zajával kísérve elégettük a ki-
szét, ezzel együtt reményeink szerint a telet.

A hagyomány szerint a kisze többnyire me-
nyecskének öltöztetett szalmabáb, melyet kici, 
kiszőce, kicevice, banya néven is emlegettek. A 
lányok énekszóval vitték végig a falun, majd a 
falu végén vízbe vetették vagy elégették. A bábu 
a különböző magyarázatok szerint a tél, a böjt, 
a betegség megszemélyesítője lehetett. A kiszi 
szó egyébként korpából készült savanyú levest, 
jellegzetes böjti ételt jelent. A kiszejárást a bábu 
elkészítése, ruhájának összeszedése előzte meg.
 Borbély Ella, Környezet munkaközösség vezető

Tavaszvárás a Micimackó csoportban
2015. március első hete a Micimackó cso-

portban a tavaszvárás jegyében telt. Külső világ 
tevékeny megismerése a hét folyamán komplex 
formában, játékba ágyazva jelent meg a gyer-
mekek számára. Színes eszközökkel , mondó-
kákkal, énekekkel, kedves mesével fűszerezve, a 
gyermekek egyéni fejlettségét � gyelembe véve  
szereztek új  ismereteket és tapasztalatokat a té-
mába. 

 Ecser Melinda, óvodapedagógus
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Meseelőadás az Esélyegyenlőségi 
pályázat keretében

2015. március 5-én az óvoda 11 csoportja 
az intézmény aulájában megtekintette a „Nagy 
Magrabló” című interaktív meseelőadást. A kis-
színházi előadás érdekessége a meghökkentő óri-
ásbábokkal való találkozás. A színészek játéka, az 
ötletes és látványos bábok, a kedves betétdalok 
feledhetetlenné tették számunkra a Portéka Szín-
pad előadását. A meseelőadás az Esélyegyenlősé-
gi pályázat keretében valósult meg.

Mesemondó találkozó
2015. március 5-én hatodik alkalommal ke-

rült sor a mesemondó találkozó megrendezésé-
re, melyet verses mese kategóriában hirdettünk 
meg. Lelkes apróságaink 10 verses mese közül 
választhattak. Igen szép számban jelentkeztek, 
összesen 37 nagycsoportos kisgyerek indult. 
Minden résztvevő emléklapot és csokoládét ka-
pott. Hat különdíjat osztottunk ki különböző 
kategóriákban:

A leghumorosabb mesemondók• : Givizer 
Mirella (Tulipán csoport) és Tóth János (Ka-
tica csoport). 
A legbátrabb mesemondók• : Varga Regina 
(Süni csoport) és Miklós Dominik (Mécses 
csoport).
A legbiztosabb szövegtudók• : Bóna Ketrin 
(Napocska csoport) és Ferenczi Ákos (Mici-
mackó csoport).

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai általános felvételi idő-

pontjai:
a.) A 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézmény, a Rákóczi utca 26. és 

Szent Lajos utca 19. szám alatti tagintézmények vonatkozásában:
2015. április 21.- 2015. április 24.   7.00-15.30 óráig
Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.)

b.) A Felsőlajosi Tagintézmény vonatkozásában: 
2015. április 21.-2015. április 22.   7.00-13.00 óráig
Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye 
(6055 Felsőlajos, Óvoda u. 4.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  • 
a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,• 
a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása,• 
a gyermek anyakönyvi kivonata,• 
a gyermek TAJ kártyája,• 
a gyermek egészségügyi kiskönyve,• 
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,• 
az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok,• 
amennyiben gyermeke hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt • 
igazoló jegyzői határozat

HIRDETMÉNY BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegységé-

ben a folyamatos felvételi kérelem-benyújtás mellett csoportos beiratkozásra nyújt lehetőséget.
A felvétel időpontja: 2015. április 21.- 2015. április 23.   7.00-15.30 óráig
Helye:  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége
(6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.)
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  • 
a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,• 
gyermek Taj kártyájának másolati példány• 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példány• 
mindkét szülő munkáltatói igazolása keresőtevékenység végzéséről • 
vállalkozó szülő esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik • 
(APEH igazolás)
a szülő tanulói/hallgatói jogviszonya esetén az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolása • 
egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a gyermekel-• 
helyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott 
gyámkirendelő határozat
 a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyerek egészségi álla-• 
pota alapján bölcsődében gondozható
munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munkanapi időtartamáról (4, 6, 8 • 
órás munkavégzés)
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,• 
az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok,• 
amennyiben gyermeke hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt • 
igazoló jegyzői határozat

A felvétellel, és a hirdetményekkel kapcsolatban további tájékoztatást Kocsis Györgyné Intéz-
ményvezető Asszony nyújt a 76/356-560 telefonszámon.

Az ajándékokat köszönjük „Tündérkert” a 
Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány-
nak, az okleveleket és emléklapokat a Kuning 
Barom� feldolgozó K� .-nek.

A zsűrinek igen nehéz dolga volt, hiszen 
kis óvodásaink tehetségesek, élményszerűen 
mutatták be a meséket. Míg a zsűri értékelt, 
az Anyanyelvi Munkaközösség bábelőadással 

kedveskedett a gyerekeknek, és a szülőknek. Az 
előadás címe: „A tisztaság fél egészség”. Mazso-
la és Manócska történetén keresztül az egész-
séges életmóddal ismerkedtek meg a gyerekek, 
amely az idei nevelési év kiemelt feladata. 

 Helgert Lászlóné
 Anyanyelvi munkaközösség vezető
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Fér� élet, női sors – 
találkozás Müller Péterrel Lajosmizsén

Vannak emberek, akik nevére könyveken, újságok főcímében, cikkek-
ben, plakátokon, hirdetésekben rögtön fel� gyelünk. Müller Péter neve is 
ilyen: igazi hívó szóként hatott Lajosmizsén és a környéken lakók számá-
ra. Jóval az előadás előtti napokban elkeltek az utolsó jegyek is pótszé-
kestül mindenestül. Szervező ennél nagyobb örömet nem igazán élhet át, 
mint azt a tényt, hogy az elképzelése találkozik a közönség igényével.

Az előadás alatt sokan próbáltuk megfejteni sikerének titkát. Sze-
mélyiségében rejlik a megfejtés: szavait hallgatva kapukat nyit az em-
berben, végtelen szabadságot közvetít és gondolkodni tanít. Müller 

Péter világlátása karakteresen egyéni, nem biztos, sőt egyáltalán nem 
biztos, hogy minden gondolatával azonosulni tud mindenki. Mégis! 
Az érdeklődés mértékét tekintve arra következtethetünk, hogy nem 
veszett ki világunkból, illetve egyre nagyobb az igény a szép emberi 
szóra, jó beszélni, hallgatni az érzelmekről, lelki életünkről. Jó ezt a 
témát körüljárni, érzékeny témákat feszegetni, mert nincs ember, aki 
ne élne át krízist élete során valamikor, s ne keresne válaszokat létünk, 
cselekedeteink mozgatóira.

Nem állítom, hogy mindenre választ kaptunk, de egy kicsit megme-
rítkeztünk, megálltunk, érzelmeinkről gondolkodtunk, egyet értettünk, 
érveket ellenérveket állítottunk magunknak az előadó szavait hallgatva, 
utána családi baráti körben megvitatva… Azt tettük, amire úgy látszik, 
nagy igényünk van.

 Varga Mária, könyvtáros

Robog a derbi
Februárban Könyvtári Derbi néven új többfordulós vetélkedőt indí-

tottunk el az általános iskolások részére, melyben két korcsoportra osztva 
versenyeznek egymással a 4.-5., valamint a 6.-7.- 8. évfolyam osztályai. A 
gyerekek havonta kapnak új feladatlapokat különböző témák köré cso-
portosítva (pl.: növény- és állatvilág, szabadidő, mesék világa, utazás), 
melyeket otthon, az iskolában, a könyvtárban, vagy épp a várost járva 
kell megoldaniuk. Eddig a két korcsoportban összesen 14 osztály regiszt-
rált, közülük többen már le is adták a februári forduló kitöltött kérdés-
sorait. Ez úton bátorítjuk a többi osztályt, hogy ők is kapcsolódjanak be a 
derbibe, hiszen még nincs késő, a feladatsorok leadására május 5-ig van 
lehetőség.     

 Könyvtárosok

Programok, rendezvények:
Március 10. – Március 31.• 
Barcsikné Tercsi Ibolya 
szövő népi iparművész kiállítása 
Március 27. péntek, 14 óra• 
Mesemondóverseny
Március 28. szombat,  9–17 óráig• 
Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár
Április 2. csütörtök, 17 óra• 
Ambrus Lajos festménykiállítása – 
megnyitja Kriskó János főiskolai tanár
Április 10. péntek, 15 óra• 
Költészet napi teadélután a könyvtárban
Április 11. szombat, 9–13 óra• 
Kézműves kirakodó vásár
Április 16. csütörtök, 18 óra• 
A jég hátán is… – Szibériai zenés élménybeszámoló
Április 17. péntek, 19 óra• 
Badár Sándor estje – Dumaszínházi előadás
Április 18., május 16.• 
Kézműves foglalkozások a könyvtárban
Résztvétel 200 Ft/fő/alkalom
Április 22. szerda, 18 óra• 
Zarándoklat Dél-India szent helyein 
– spirituális élménybeszámoló
Május 17. vasárnap• 
Gyermeknap és Grillázsmajális
Május 30. szombat• 
Szamócafesztivál
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Április a világ körül
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves ér-

deklődőket egy kis virtuális utazásra! 
Öltözzünk melegen, hiszen első állomásunk 

a szibériai Jakutföld lesz, ahová a Madjayar ze-
nekar kísér el minket. Az együttest három � atal 
tehetség, a lajosmizsei Drabant Béla, valamint 
a kecskeméti Almási Krisztián és Szilágyi Áron 
hozta létre, hogy 20 koncertből álló turnéjuk 
során megismertessék a moldvai csángó dalla-
mokat az örök fagy országának lakóival. 2 hetes 
útjuk során sétáltak a Vörös téren, díszvendé-
gek voltak a jakut parlamentben, ettek lovat és 
rénszarvast, -40 fokban hógolyóztak a befagyott 
Lénán,  láthatták hogyan zajlik egy sámán gyó-
gyítószertartása, és mindeközben muzsikáltak, 
muzsikáltak és muzsikáltak. Élményeiket és 
tapasztalataikat, fényképeikkel, videó felvéte-
leikkel és természetesen zenével kísérve adják 
át nekünk április 16-án (csütörtökön), 18 órától 
a művelődési ház dísztermében.

Második állomásunkon a szibériai fagy 
után a nyári melegre vágyóknak is igyek-
szünk a kedvében járni. Ismét Kelet felé 
vesszük az irányt, de ezúttal Dél-Indiába re-
pülünk el, és nagykabátjainkat gyorsan le is 
dobjuk, hiszen az Egyenlítő mellett +40 fok 
uralkodik. Útitársunk és vezetőnk ezúttal 
Rimóczi Klára jógaoktató lesz, aki megoszt-
ja velünk 3 hetes kint tartózkodásának leg-
különlegesebb és legérdekesebb pillanatait. 
A több, mint 2000 éves múltra visszatekintő 
tamil kultúra,  színes hindu templomok, eg-
zotikus ízek, riksák forgataga, mantrákkal 
és dalokkal kísért virágfüzéres szertartások, 
és természetesen spirituális élmények, jóga 
és meditáció – mindennek mi is a részesei 
lehetünk április 22-én (szerdán), 18 órától. 

Utunkon velünk fog tartani Virág Ágnes is, 
aki tradicionális táncokkal hozza testközel-
be Dél-India tarka világát, ahová ezúttal is a 
művelődési ház díszterméből indulunk majd 
el.

  Szijjártó Viktória, 
 könyvtáros

Magazinokat olvasni is 
érdemes betérni a könyvtárba

Könyvtárunk egyik alapszolgáltatása közé 
tartozik, hogy helyben napilapokat, hetilapo-
kat, folyóiratokat is lehet olvasni. Néhány éve 
bővítettük a lehetőségeket azzal, hogy hétvégé-

re, nyitvatartási időn kívül a frisseket, egy hétre 
pedig a régebbi számokat kölcsönözni is tud-
juk. Ebben az évben számos új újsággal is gya-
rapodott a kínálatunk. Nézzenek be hozzánk e 
miatt is, hiszen újságolvasáshoz még beiratko-
zásra sincs szükség. Várjuk szeretettel városunk 
lakóit!

Tánc és közösség
A Jászok Együttes 2009-es megalakulása óta 

arra törekszik, hogy a moldvai csángó tánczene 
révén az önfeledt szórakozás egy kulturált for-
máját nyújtsa a mai világban. Hisszük, hogy az 
ének- és tánctanítással, valamint közösségi játé-
kokkal tarkított táncházaink a szabadidő hasznos 
eltöltésének és a közösségépítésnek is hatékony 
eszközei. Az Együttes tagjai más és más zenei 
világból érkeztek, a népzenétől kezdve, a klasz-
szikus zenén át a könnyűzenéig. E sokszínűség 
alakítja sajátos arculatunkat. Évek óta rendsze-
resen kapunk meghívást helyi, regionális és or-
szágos programokra – egyháziakra és világiakra 
egyaránt. Ezúttal is szeretnénk kifejezni hálás 
köszönetünket mindazok felé, akik az évek so-
rán bármilyen módon segítették a munkánkat!

Korábbi táncházainkból 
a teljesség igénye nélkül:

HungaRio Katolikus I� úsági Napok (Pécs), 
Nagymarosi I� úsági Találkozók, Ladik Feszti-
vál (Apostag), Múzeumok Éjszakája (Kecskemét), 
Városmisszió (Kecskemét), Egyházmegyei I� úsági 
Közösségi Nap (Kecskemét), Egyházmegyei Csa-
ládmajális (Kecskemét), Egyházmegyei Család-
találkozó és Hitoktatói Továbbképzés (Lakitelek, 
Kecskemét), Dürer Rendezvényház (pálferis far-
sangi bál) (Budapest), VOKE József Attila Műve-
lődési Központ (Dunakeszi), Jász Hagyományőrző 
Napok (Jászkarajenő), a Váci Egyházmegye i� ú-
sági táborai (Tiszaföldvár, Táborfalva, Tiszajenő), 
Sárfehér Napok (Izsák), Lajosmizse Város Műve-
lődési Háza és Könyvtára, Fekete István Általános 
Iskola (Lajosmizse), Szamóca Fesztivál (Lajosmi-
zse), Általános Iskola (Méntelek), Waldorf Óvoda 
és Iskola (Kecskemét), Pánthy Endre Katolikus Ál-
talános Iskola (Törökszentmiklós), Szent István Ró-
mai Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Tiszaje-
nő), cserkésztáborok (Pusztamarót, Kővágószőlős).

Jelenlegi tagok:
Szerző Zsuzsa – ének
Szerző László – furulya
Soós Zoltán – hegedű
Hajnal Benjámin –koboz
Bujdosó Ádám – gitár
Baksa Dániel – bongó

Szeretettel várjuk Facebook-oldalunkon: 
www.facebook.com/jaszokegyuttes

 Jászok Együttes

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Tel.:76/555-053 (művelődési ház), 76/555-323 (könyvtár) • E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu
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Táncház a pécsi HungaRión

LM Hirlap (2014-46) 2.indd   13 3/23/15   3:06:49 PM



14

14  | HÍRLAP | 2015. március-április | 

H Í R E K  L A J O S M I Z S E  P O R T Á J Á N

ÁLLATKERT NYÍLIK  FELSŐLAJOS TELEPÜLÉSEN!
A MAGÁN ZOO ÁLLAT- ÉS SZABADIDŐ PARK HIVATALOSAN 

ÁPRILIS 4-ÉN MEGNYITJA KAPUIT A LÁTOGATÓK ELŐTT, AHO-
VÁ MINDENKIT SZERETETTEL MEGHÍVUNK.

Egy teljesen új történet 
indul 2015. április 4-én az 
Állatkert, és egy új törté-
nés Felsőlajos életében. 
Egy nagyon kedvelt, sokak 
által látogatott, 1994-ben 
az ország első magánállat-
kertjeként megnyíló, 20 
éves múlttal rendelkező 
intézmény telepítette át az 
elmúlt hetekben,  napok-
ban állatait Felsőlajosra. 

Hasonlóra példa még nem volt Magyarországon. A park mindenféle ál-
lami-, és egyéb anyagi támogatás nélkül létesült, így egy kissé szerények 
vagyunk. 

Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy elsősorban Felsőlajos telepü-
lés vezetése, Polgármestere, Alpolgármestere és Képviselő Testülete min-
den tőlük telhető segítséget megadtak ahhoz, hogy Állatkertünk meg-
nyílhasson. Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani nekik, és szintén 
köszönet jár a Polgárőröknek, a Rendőrség munkatársainak és minden-
kinek, aki közreműködött és segítette munkánkat. 

Nézzük is meg, mire számíthat az a látogató, aki szeretne ebben az új-
onnan épített létesítményben pihenni egy kicsit. 

Egy nagyon egyszerű de praktikusan megépített magánállatkert ez, 
amiben egyelőre helyet kaptak a kétpúpú tevék, lámák, szibériai tigrisek, 
barna-, és fehér oroszlánok, a majomfélék közül a gyűrűsfarkú makik, és 
a jávai makákók, valamint kecskék, emuk, szamarak, ormányos medvék, 
afrikai tarajos sülök és az afrikai sörényes juhok. A madarak közül az 
óriás papagájokból kék-sárga arák, a kakaduk és különféle díszfácánok 
vannak jelen. Habár állatállományunk most még szerényebb képet mu-
tat, de megígérhetjük, hogy amíg ez a park működni fog, addig fejlődése 
is folyamatos lesz. A nyár folyamán elkészül majd Buborék, a nílusi  víziló 
férőhelye, és ő maga is megérkezik még ebben az évben, továbbá építjük a 

hiúzok, a majmok és más egzotikus állatok férőhelyeit.
A későbbiekben bármilyen állat érkezése elképzelhető, mert a kap-

csolatunk nagyon jó az Európában működő olyan állatkertekkel, ahol 
állatritkaságok is találhatók, és ezekből reméljük hozzánk is eljuthat majd 
egy-egy példány. 

Annak érdekében, hogy teljesebb legyen a vendégek részére a kikap-
csolódás, rendelkezünk egy melegkonyhás vendéglátó egységgel, egy tel-
jesen új, a szabványoknak megfelelő rönk játszótérrel, valamint kialakí-
tottunk nyársaló és főzőhelyeket, hogy aki egész nap nálunk akar pihenni 
az akár piknikezhessen is. Az állatkert teljes területe 19 hektár, de jelenleg 
csak 6 hektár az a terület, amit a vendégek is bejárhatnak. Az állatok kifu-
tói tágasak, az előírt méretek többszörösei. Az eddig átszállított állataink 
rendkívül jól érzik itt magukat.

Végül tekintsünk egy kicsit vissza az állatkert történetére, a kezdetek-
re, arra, hogyan jutottunk el ideáig. A MAGANZOO Állat- és Szabad-
idő Park ötlete 1994-ben fogalmazódott meg egy művészeti végzettséggel 
rendelkező ember, Tóth Tibor fejében. A park tizenöt évig nagyon lassan, 
szegényesen fejlődött, nehéz körülmények között éltek az állatok és dol-
gozók egyaránt. A családi vállalkozásban működtetett állatkert életében 
a nagy áttörést a 2006-os év hozta magával. Állatállományunk folyama-
tosan bővült oroszlánokkal, tigrisekkel, vízilóval és számos ritkaságnak 
számító állatfajjal. Egyre komolyabb volt a látogatottság. 2006- tól évente 
átlagosan tízezer vendéggel nőtt a látogatók száma, ami mára már néhány 
hazai, állami állatkertét is meghaladta.

Tanulmányaim alatt egyik mesterem azt mondta: „Gyerekek! Ha al-
kottok és szeretettel tudjátok azt tenni, akkor minden így készült alkotás 
a szeretetet fogja sugározni.” Én végzettségem szerint művész volnék, de 
nem képeket és szobrokat alkottam, hanem egy állatkertet. Valahol ez is 
egy alkotás, és nagy-nagy szeretettel munkálkodtam rajta a családommal 
együtt. Így teszem ma is a dolgom, bízva abban, hogy ez a Felsőlajoson 
működő állatkert is ugyanúgy a „nyugalom szigete” lesz, mint elődje volt.

 Folyamatos, friss információkról web oldalunkon tájékozódhat: 
maganzoo.hu 
 Tóth Tibor

PROGRAMAJÁNLÓ

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
állandó és időszakos kiállításai, programjai

Hagyományos húsvéti tojásfestés, hímestojás kiállítás
Március 16-tól 27-ig (hétfőtől-péntekig), naponta 9-17 óráig
Csoportok jelentkezését is várjuk. Részvétel: 100,- Ft/fő
Fő támogató: Mizsetáp K� .

Kiállítás a Holokauszt 71. évfordulója alkalmából
Emlékezzünk Lajosmizse zsidóságára, akiket 1944 májusában elhur-
coltak közülünk.
Látogatható:  2015. május végéig 

Ásványok a „Szebenyi gyűjteményből”
Állandó kiállítását felújította az Egyesület, így az sokkal gazdagabbá 
és áttekinthetőbbé vált. 
Megtekinthető: 2015. május 1-től

Egy „város” Lajosmizse városában
Állandó kiállítás a romák életéről a kezdetektől napjainkig.
Megtekinthető: 2015. május 1-től
Jelentkezés: minden esetben a 70/280-6922 telefonszámon
Helyszín: a régi városháza
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A Lajosmizsei VLC hírei

Sikeresen szerepeltek csapataink a téli teremtornákon. A meghívásos 
versenyek mellett az OTP Bank Bozsik Program téli fordulóiban léptek 
pályára U7, U9, U11, U13-as csapataink. A legi� abbak Kerekegyházán, 
a nagyobbak Kecskeméten adtak számot a fejlődésükről. Ebben a ver-
senyrendszerben nem hirdetnek eredményt, a játék öröme a lényeg, de 
elmondható, � atal játékosaink jól teljesítettek.

U9-es csapatunk Dabason, az OBO Arénában képviselte városunkat 
egy 8 csapatos tornán. Veretlenül jutottak a döntőbe, ahol büntetőkkel 
maradtak alul, így a 2. helyen végeztek. A torna legjobb játékosa a lajos-
mizsei Bujdosó Bence lett. Szintén ez a csapat minden mérkőzését meg-
nyerve végzett az 1. helyen a Bugac kupán. A torna gólkirályának felaján-
lott különdíjat  Juhász Gergő, az LVLC játékosa érdemelte ki.

U11-es együttesünk a Jakabszállás kupán szerezte meg a 2. helyet. A 
döntőt nagy csatában, büntetőrúgásokkal veszítették el. A torna gólkirá-
lyi díját a mizsei Kun Edvárd kapta.

U13-asaink a Bugac kupán a 4. helyen végeztek, Szentkirályon 2 . he-
lyezettek lettek. Utóbbi tornán az LVLC-s Faragó Bence szerezte a leg-
több gólt a mezőnyben.

Felnőtt és i� úsági csapatunk megkezdte a tavaszi szezont a bajnokság-
ban. Csapataink győzelemmel hagyták el a pályát a nagy rivális Nyárlő-
rinc otthonában. A felnőttek a 2., míg az i� úságiak az 1. helyen állnak a 
bajnokságukban.

Eredmények:
NYÁRLŐRINC – LAJOSMIZSEI VLC 2-4 (2-2) GÓL: Hajdú, Szécsé-

nyi, Bagó, Kis R. 
I� úsági: 0-4 (0-1) GÓL: Kanizsai, Szabó Sz., Sipos, Patai.

Csapataink első hazai mérkőzésére március 21-én kerül sor városunk 
sportcentrumában. Serdülő U17-es csapatunk hazai pályán kezdi meg a 
bajnokságot március 14-én. A sorsolások és a tabellák a www.adatbank.
mlsz.hu weboldalon találhatóak meg.

Sakk
Kecskeméten, a február 14-én megrendezett országos i� úsági sakk-

versenyen Faragó Balázs harmadik lett. Március 7-én Soltvadkerten, a 
diákolimpia megyei döntőjében a Kozelka Ágoston, Kun Bálint, Erős 
Máté, Csupity Dávid összeállítású lajosmizsei csapat a harmadik helyen 
végzett.

 Móczó István

A Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei:
Jelenleg a már január hónapban elkezdődött Kecskeméti Városi Baj-

nokság fordulói zajlanak. A bajnokságban két csapattal indultunk és 
minden hétre jutott csapatainknak egy vagy két mérkőzés. Jelenleg I. csa-
patunk a 6. helyen, míg II. csapatunk a 10. helyen áll. Már csak az egymás 
elleni mérkőzésünk van hátra.

A Megyei Bajnokság március hónapban indult el. Április 4-én délelőtt 
9 órakor játszunk Homokmégy ellen a lajosmizsei Polyák Imre Sport-
csarnokban, ahová szeretettel várunk minden szurkolót.

 Szijjártó Pálné

A Lajosmizsei AC II. csapata (balról jobbra): Szijjártó Pál, Balogh Sándor, 
Kun László, Boda Zoltán

PROGRAMAJÁNLÓ SPORT
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A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei 
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Így köszöntjük
a tavaszt…

A város platánfái a gondos fadoktoroknak köszönhe-
tően immár megszépülve várják az első zöld leveleket.
 (fotó: Rigó Pál)

Történelmünk legemlékezetesebb tavaszát, 1848 már-
cius 15-ét ez alkalommal az általános iskola pedagó-
gusai, diákjai és énekkara, valamint a Mizsei Vadrózsák 
Néptánccsoport idézte meg ünnepi műsorában.

Márta Sámuel, az 1848-49-
es szabadságharc honvéd 
tizedesének sírjánál minden 
évben koszorút helyez el az 
önkormányzat a református 
temetőben.
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