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Látogassanak el az  
adventi programokra!  
(részletek a 13. oldalon.)

Háttérfotó: Takácsné Török Borbála 
(a 2017. évi naptárfotó pályázat decemberi nyertes képe)

KELLEMES KÉSZÜLŐDÉST  
ÉS MEGHITT BOLDOG  
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Igazgatási szünet a Lajosmizsei  
Közös Önkormányzati Hivatalban

Lajosmizse Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2016. évi munkarendjében 
2016. december 27-30. (kedd–szerda-csütör-
tök-péntek) napokra, azaz 4 munkanapra igaz-
gatási szünetet rendelt el. A Képviselő-testület 
– Felsőlajos Község Önkormányzata Képvi-
selőtestülete előzetes véleményének kikérését 
követően hozta meg ezzel kapcsolatos döntését. 
Tájékoztatjuk Lajosmizse és Felsőlajos települé-
sek lakosságát, hogy ezen időszak alatt a Közös 
Önkormányzati Hivatal valamennyi irodáján és 
csoportján 1-1 fővel ügyeletet tartunk, ugyan-
akkor a Hivatal lajosmizsei székhelyén folya-
matosan működik az információs pult, ahol 
teljes körű tájékoztatást kaphatnak az ügyfelek 
a hivatali dolgozók elérhetőségéről, munka-
rendjéről. 

Az anyakönyvi igazgatás és a pénztár ügye-
leti rendszerben, szükség esetén üzemel. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a 
haladéktalan intézkedést igénylő feladatokat 
látja el a hivatal!

Tájékoztatás a Lajosmizsei  
Köztemető 2016. évi fejlesztéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot hogy 
2016. október 15-én elkészült a Lajosmizsei 
Köztemető 2016. évi fejlesztési tervének meg-
felelően a harmadik urnafal kerítés szakasz a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai főbejárat mellett. A ki-
vitelezést a Mizsebau Építő Kft. valósította meg 
bruttó 2 381 326.– forint értékben. 

Utólag is szeretném megköszönni a temetőbe 
látogató hozzátartozók türelmét, amelyet a kivi-
telezés folyamán tanúsítottak.

Tájékoztatás helyi iparűzési  
adó feltöltési kötelezettségről

Feltöltési kötelezettség határideje a helyi 
iparűzési adóban 2016. december 20.

A helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettsé-
ge alá tartozók köre megegyezik a társasági adó 
törvény által meghatározott feltöltési kötelezett-
ség alá esők körével. A feltöltési kötelezettséget 
a adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 
2. számú melléklet II/A.fejezet 2./c pontja sza-
bályozza. E szerint a társasági adóelőlegnek az 
adóévi várható fizetendő adó összegére törté-
nő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az 
iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő 
adó összegére az adóév december 20. napjáig 
kell kiegészítenie. Ehhez a fizetési kötelezett-
séghez bevallási kötelezettség is kapcsolódik. 
A feltöltési kötelezettséghez tartozó bevallási 
nyomtatvány megtalálható a www.lajosmizse.hu 
>Polgármesteri hivatal > Ügycsoportok, letölt-
hető nyomtatványok > Adócsoport linken. Kér-
jük, hogy bevallási és befizetési kötelezettségeik-
nek határidőben tegyenek eleget, mivel mind a 
bevallási, mind a befizetési kötelezettség elma-
radása mulasztási bírsággal szankcionálható.

A vendéglátást folytató üzletek  
éjszakai nyitvatartási rendjéről

A vendéglátó tevékenységet folytató üzle-
tek nyitva tartási idejét a vásárlási szokások, a 
foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. 
A kereskedelmi törvény azonban lehetőséget 
ad az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével az üzletek 
éjszakai nyitva tartási rendjét rendeletben sza-
bályozzák. Sok esetben előfordul, hogy a ven-
déglátó egységek üzemeltetői nyitva tartásuk 
meghatározásakor nem veszik figyelembe a la-
kókörnyezet érdekét és vendégeik viselkedésé-
re sem tudnak hatást gyakorolni. Lajosmizsén 
szinte az összes vendéglátó üzlet családi házak 
között helyezkedik el. Ebből adódóan az elmúlt 
időszakban több egység működésével kapcso-
latban merültek fel kifogások, lakossági pana-
szok melyek alapján megállapítható volt, hogy 
a legtöbb panasz az éjszakai nyitva tartás alatti 
események, hanghatások, zavaró körülmények 
miatt érkezett. Előfordult, hogy az egység maga 
hangosabb volt a kelleténél, de ugyanilyen 
arányban zavarja az ott lakók nyugalmát az egy-
ségből távozó vagy oda igyekvők közterületen 
tanúsított magatartása: hangoskodás, vereke-
dés, szemetelés stb.

Mindezek alapján a képviselő-testület álta-
lánosságban nyitva tartási korlátot határozott 
meg és szabályozta azt a feltételrendszert, mely-

nek megléte esetén az ettől való eltérést enge-
délyezni lehet. A 2016. októberében elfogadásra 
került új rendelet szerint a vendéglátó üzletek 
vasárnaptól csütörtökig 22 óra és az azt köve-
tő nap 5 óra között, pénteken és szombaton 
23 óra és az azt követő nap 5 óra között nem 
tarthatnak nyitva. Ettől két esetben lehet eltér-
ni. A vendéglátó üzletek külön engedély nélkül 
az általuk meghatározott nyitvatartási időben 
tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet 
követő év január 1-jén 6 óráig nyitva tarthat-
nak, valamint  az Önkormányzati Bizottság ké-
relemre az általános zárvatartási korláttól eltérő 
nyitva tartást engedélyezhet annak a vendéglátó 
üzlet üzemeltetőjének, aki vállalja, hogy az el-
térő nyitva tartást követően, reggel 07.00 óráig 
a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében 
lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével össze-
függésben, a közterületen keletkezett hulladék 
összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik, 
függetlenül a hulladékbirtokos személyétől. Az 
eltérő nyitva tartást az Önkormányzati Bizott-
ság meghatározott időpontra vagy határozatlan 
időre engedélyezheti. Az eltérő nyitva tartásra 
vonatkozó engedélyt az Önkormányzati Bi-
zottság visszavonhatja, ha a jegyző kérelemre 
vagy hivatalból folytatott helyszíni ellenőrzésen 
megállapítja azt, hogy az eltérő nyitva tartásra 
jogosult nem felel meg az eltérő nyitva tartásra 
vonatkozó engedély megszerzéséhez meghatá-
rozott feltételeknek vagy az üzlet eltérő nyitva 
tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos 

ingatlanok használóinak, ennek hiányában tu-
lajdonosainak – az érintett önálló ingatlanok 
számához viszonyított – többsége írásban kez-
deményezi. Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó 
engedély visszavonásáról szóló döntés jogerőre 
emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó 
üzlet üzemeltetője új kérelmet nem terjeszthet 
elő. 

A rendelet 2017. január 1. napján lép ha-
tályba, azonban az azon a napon működő ven-
déglátó üzletekre 2017. február 1. napjától kell 
alkalmazni.

Általános tudnivalók útcsatlakozások,  
kapubejárók, kocsibehajtók  
kialakításához:

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is hang-
súly fektet önkormányzatunk a meglévő, illetve 
helyreállított közutak burkolatának védelmére. 
A közút állagának és használhatóságának meg-
őrzése érdekében fontos, hogy az úthoz csatla-
kozó műtárgyak szabályosan és helyesen legye-
nek kialakítva.

Városunkban sajnos sok helyen helytelen 
gyakorlattá kezd válni, hogy a kapubejárókat 
ún. „K” szegély alkalmazásával csatlakoztatják 
a meglévő burkolathoz, engedély nélküli és sok-
szor szakszerűtlen burkolásokat, betonozást vé-
geznek. Ez balesetveszélyes, illetve akadályozza 
a víz lefolyását a burkolatról, vápát, illetve le-
folyástalan pandalyt alakítva ki a burkolaton, 



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

2  | HÍRLAP | 2016. november–december | | HÍRLAP | 2016. november–december |    3

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457–575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00–11.30, 13.00–15.30 • Szerda 8.00–11.30, 13.00–16.45 • Csütörtök 8.00–11.30, 13.00–15.30

ami utána fokozottan sérülékeny, veszélyes a felfagyásra, stb. Ezen meg-
oldások elkerülése végett ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét az 
alábbiakra: 

A telken kívül, a közút területén végzett építési tevékenységhez 
minden esetben a közútkezelő (önkormányzat) hozzájárulása szük-
séges. Általában ezen tevékenységekhez szaktervező által készített terv 
szükséges. A közútcsatlakozáshoz közútkezelői hozzájárulás megkérésé-
től abban az esetben tudunk eltekinteni, ha a Városháza fsz. 8-as irodájá-
ban elérhető vázlat szerinti módon történik a kivitelezés. Egyéb esetben 
a közútkezelői hozzájárulás nélkül végzett kivitelezési tevékenységre 
vonatkozó szankciót kell a közút kezelőjének alkalmazni, szükség sze-
rint az útcsatlakozás átalakításával, illetve az eredeti állapot szerinti 
helyreállítással!

A helyes útcsatlakozások kialakítása megelőző, állagvédelmi tevé-
kenység. Ettől részben független az önkormányzat útkarbantartási te-
vékenysége, a kátyúzás, útjavítások, azonban a helyesen kialakított út-
burkolati csatlakozás növeli, hosszabbítja az útpálya élettartamát, javítja 
a közlekedés biztonságát, ezért kérjük az ingatlan-tulajdonosok fentiek 
szerinti közreműködését! 

Bölcsődei férőhelybővítés
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcső-

dei Intézményegységében a most engedélyezett 26 férőhely kevésnek 
bizonyul Városunkban. Egyre több szülő jelezi kisgyermeke felvételi igé-
nyét a jó hírnévnek örvendő, magas szakmai kompetenciákkal rendelke-
ző intézménybe. 

A Meserét Bölcsőde megnyitása óta még nem jelentkezett ekkora 
igény a bölcsődei gondozás tekintetében, mint az idei évben. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtár-
gyalta a felmerült férőhely-hiány problémát és úgy döntött, hogy rövid 
távon megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen formában tudná 
ellátni, illetve segíteni az Önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek 
elhelyezését, hosszút távú megoldásként pedig a mini bölcsőde, családi 
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde megvalósításának lehetőségeit. 

A rövid távú megoldáshoz Basky András Lajosmizse Város Önkor-
mányzatának Polgármestere várja azok jelentkezését, akik saját ingat-

lanukban biztosítanák a helyet és feladatellátási-szerződéssel ellátnák 
a bölcsődés korú kisgyermekek gondozását (mini bölcsőde, családi 
bölcsőde). 

Vizsgáljuk a vállalkozások szándékát – akik akár összefogással is – 
munkahelyi bölcsőde kialakításában, működtetésében gondolkoznak, 
segítve ezzel a munkába visszatérő szülők gyermek-elhelyezési problé-
máit.

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

Az őstermelő igazolványt 2016.  
december 31-ig meg kell újítani!

Az őstermelői igazolványról szóló, 2016. január 1-jétől hatályos kor-
mányrendeletnek megfelelően a 2016 előtt kiváltott, jelenleg még hatá-
lyos, papír alapú, barna színű igazolványok 2016. december 31-én ha-
tályukat vesztik. A papíralapú, barna színű igazolvánnyal rendelkező ős-
termelőknek az őstermelői jogviszony folyamatosságának megőrzéséhez 
legkésőbb az év végéig ki kell váltaniuk az új, kártyaalapú igazolványt. 
Ezt az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes falugaz-
dásznál kell kérvényezni. Azon termelők, akik már ki kiváltották az új 
kártyaalapú igazolványt és főállásban őstermelők, hogy az őstermelői 
jogviszony folytonosság megmaradjon nekik is szükséges 2016. decem-
ber 31-ig megújítani az igazolványukat. Az esetleges torlódások elkerü-
lése érdekében az javasolt, hogy az érintettek mihamarabb keressék fel 
falugazdászát.

Kárenyhítő juttatás
A kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtásának végső határideje 

2016. november 30. Aminek az alap kritériuma, hogy rendelkezzenek 
a Kormány Hivatala által kiadott elfogadó határozattal, amennyiben ez 
megtörtént, abban az esetben keresse fel a falugazdászt, hogy elvégezzék 
az ehhez kapcsolódó hozamérték számítást a megadott határidőn belül.

Fekete Zsolt, falugazdász
06 70/489 3788

Csökkentik a börtönök zsúfoltságát
A Parlamentben Salacz László országgyűlési 

képviselő volt a vezérszónoka annak az azóta már 
elfogadott törvényjavaslatnak, amelynek követ-
kezményeként csökkeni fog a börtönök zsúfolt-
sága, valamint a fogvatartás körülményei miatt 
indított perek nemzeti határkörbe kerültek.

A magyarországi BV intézetekben elítéltek 
tömegesen nyújtottak be kártalanítási keresetet 
az Emberi Jogok Európai Bíróságához a nem 
megfelelő fogvatartási körülmények miatt. A 
perek során Magyarországot jelentős kártala-
nítási összeg kifizetésre kötelezték. Kötelezték 
továbbá arra, hogy dolgozzon ki egy cselekvési 
tervet a börtönök túlzsúfoltságának enyhítésére.

A képviselő elmondta, hogy jelenleg több 
mint négyezer per van folyamatban. Az Emberi 
Jogok Európai Bírósága jelenleg nagyjából 3000 
Ft/napot határoz meg a magyar perek estében. 
A törvény elfogadásával a nemzetközi bíróság 
előtt már folyamatban lévő ügyek visszakerül-
nek a magyar bíróság joghatósága alá, a napi 
tételek pedig jelentősen csökkennek.

Salacz László utalt arra, hogy a en a magyar 
kormány két irányban indult el: egyrészt új 
börtönök építésével próbálja enyhíteni a prob-
lémát, valamint módosította azt a jogszabályt, 
amely a reintegrációs őrizet kiterjesztette.

- Ez azt jelenti, hogy az elítéltek a büntetés 
utolsó részét az általuk megjelölt, és a BV bíró 
által jóváhagyott ingatlanban tölthetik le, ahol 
egy nyomkövetős bokabilinccsel tartózkodhat 
– ismertette a reintegrációs őrizet lényegét.

– 2016 áprilisában volt egy felmérés, ami 

kimutatta, a reintegrációs őrizetből még senkit 
nem kellett visszahelyezni a börtönbe – tette 
hozzá.

A könnyítés eddig az elsőbűntényesekre vo-
natkozott, most a jogszabály módosításával ez 
ki lett terjesztve a visszaesőnek nem tekinthető 
bűnismétlőkre is. Ezen túl az időtartamban is 
bővítést jelent az új jogszabály. Eddig a bün-
tetésük utolsó hat hónapját tölthették az adott 
ingatlanban az elítéltek, most ez gondatlan 
bűncselekmények esetén felemelkedik egy évre, 
szándékos bűncselekmények esetén pedig tíz 
hónapra.

Salacz László fontosnak tartotta, hogy a 
törvénycsomag érinti az elítélt anyák és gyer-
mekük közös BV intézeti elhelyezését is. Erre 
eddig csak abban az esetben volt lehetőség, 
ha a büntetés letöltésének ideje alatt szült az 
anya. Most már arra is lehetőség van, hogy ha 
az elítélés előtt szült, de időközben megkezdte 
büntetése letöltését, kérvényezheti, hogy gyer-
meke – annak egy éves koráig – vele lehessen a 
fegyintézetben.
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IPAROS TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS NYÍLT
Alapításának 110-ik évfordulója alkalmá-

val házi ünnepség keretében avattuk fel a La-
josmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete 
(Ipartestület) felújított kiállító épületét.

Végleges helyére kerültek azok az iparos-
sággal kapcsolatos tárgyi emlékek, – alapító 
dokumentumok, oklevelek, fotók, eszközök, – 
melyek az elmúlt évszázadból ránk maradtak.

Az alapítástól az államosításig terjedő doku-
mentumok kalandos úton kerültek az Ipartes-
tület tulajdonába. Verdung Imre kárpitos dol-
gozott Kristóf Jánosnak és megkérdezte, hogy 
nincsenek-e régi tárgyak vagy iratok a tulajdo-
nában, amit be tudnának számítani a munka-
díjba. Kristóf úr azt mondta, hogy ez az ajánlat 
jó lenne és menjünk fel a padlásra, nézzünk 
szét, hátha találunk valamit.

A padlás tele volt minden kacattal és csak 
úgy tudtuk átnézni a fiammal, hogy egyik hely-
ről átpakoltuk egy másik helyre. Nem sok min-
dent találtunk, amikor a végén a fiam szólt, hogy 
megnéz még egy faládát, ami egy eldugott sa-

rokban volt. Felnyitotta és szólt, hogy ezek régi 
ipartestületi jegyzőkönyvek, számlák, jegyzetek. 
Kristóf úr volt a jegyzője a régi Ipartestületnek. 
Nem kérek munkadíjat, ha ezeket a dokumentu-
mokat nekem adja, amit örömmel fogadott.

Az iratok átnézése után derült ki, hogy 
milyen érték került hozzánk. Benne volt az 
Ipartrestület megalakulása, az először vásárolt 
kisebb épület, melyet bővítettek kultúrterem-
mel, ahol szinházi előadásokat, filmvetítéseket, 
bálokat tartottak elődeink.

Ezekből az iratokból derült ki, hogy a há-
ború alatt az épületet bombatalálat érte, majd 
keserves munkával, adományokból, állami se-
gitséggel sikerült újjáépíteni. Ezt követően rö-
vid időn belül a kommunista párt államosította.

Kristóf úr elmondásából tudjuk, hogy eze-
ket az iratokat más semleges papirokkal együtt 
eltüzelni is szándékozták, de félre tette, így 
megtalálhattuk.

Jelenleg elmondható, hogy a legteljesebb 
dokumentációval rendelkezünk az országban, 
mivel a még fellelhető 5-8 részleges ipartestületi 

dokumentum levéltárakban található, egyedül a 
miénk van saját tulajdonban.

Felbecsülhetetlen értéket képeznek az épí-
téssel kapcsolatos feljegyzések, hitelfelvételi, 
jelzálog iratok, tagnyilvántartások, jegyzőköny-
vek, levelezések. Különösen fontos az Ipartestü-
leti székház 1949. évi államosítása során készült 
feljegyzések.

A kiállítási anyagon keresztül megismer-
kedhetünk a lajosmizsei iparosság életével, 
szervezetükben folyó társadalmi és kulturális 
eseményekkel, mindennapi gondjaikkal is. Be-
pillanthatunk régi iparos családok életébe, nyo-
mon követve életük fontos eseményeit.

A kiállítás anyagának bővítése, újabb do-
kumentumok felkutatása ezután is fontos fel-
adatunk, a lakossági felajánlásokat örömmel 
fogadjuk.

Az iparosság múltjának bemutatása mellett 
a jelenleg működő vállalkozások bemutatkozá-
sára is lehetőség nyílik az épület külön szárnyá-
ban.

A kiállítás időpont egyeztetéssel megtekint-
hető. (20-982-0968, 30-967-9096)

Az épület felújítását LEADER pályázati tá-
mogatásból és önerőből a GOMÉP Kft végezte.

 Verdung  Imre, elnök
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Év eleji események a  
Felsőlajosi Óvodában

A higiéniai festésen és a technikai dolgozók 
szorgos keze általi takarításon átesett óvodánk 
szeptember 1-jén újra megnyitotta kapuját. 

A nevelési év első hónapjában az új kis óvo-
dások sikeresen beszoktak, az aggódó szülők 
nagy örömére. Minden kisgyermek fokozato-
san megszokta az óvodai napirendet, szokáso-
kat, a régi ovisok pedig gyorsan visszarázódtak 
a régi kerékvágásba.

Délutáni foglalkozások keretén belül több-
féle lehetőséget biztosítunk a gyermekek 
számára, mellyel tehetségüket ápoljuk. Ilye-
nek többek között az angol, a Lego-szakkör, 
Agyagozás, Ovi-foci, Apróka Ugróka, Zenei 

tehetséggondozás. Külön figyelmet fordítunk 
a hátrányos helyzetben lévő, tanulási, ill. maga-
tartási zavarokkal küzdő gyermekekre is, velük 
mikrocsoportos foglalkozásokon rendszeresen 
tevékenykedünk. 

Minden óvodásunk itt helyben fogászati 
szűrővizsgálaton esett át, köszönjük dr. Sipos 
Judit fogszakorvosnak a gyermekbarát hozzáál-
lását és türelmét.

Szeptember 16-án nagycsoportosainkkal 
részt vettünk a település szintű hulladékgyűj-
tésben.  

Október 1-jén családi túranapot szervez-
tünk a közeli Betyárdombi Tanösvényre, azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy a szülőket is 
egy egymást segítő, együttműködő közösséggé 
kovácsoljuk össze, valamint, hogy bennünket, 

pedagógusokat is jobban megismerhessenek. 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett 
ezen a napon, úgy gondoljuk, nem bánta meg 
senki, reméljük sikerül majd hagyományt te-
remtenünk ezzel a programmal. 
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Az Állatok Világnapja alkalmából a Tanya-
csárdába kirándultunk, ahol a puszta jellegzetes 
állataival ismerkedhettünk, és egy rögtönzött 
csikósbemutatót is megnézhettünk. Köszönjük 
a Tanyacsárda Kft.-nek a lehetőséget, a lovasko-
csikázást!

Az Aradi Vértanúk emlékére rendezett mű-
sort október 6-án délután a Faluházán nézhet-
tük meg az iskolások közreműködésében. A 
színvonalas műsort követően a Fáklyás felvo-
nuláson is részt vettünk

Október 11-12-én papírgyűjtést szervez-
tünk óvodánkban, köszönjük minden kedves 
szülő aktív részvételét!

Nagycsoportosainkat október 13-án a kuko-
ricatörés fortélyaival ismertettük meg, köszön-
jük Kun Jánosnak és feleségének, hogy bizto-
sították számunkra a helyszínt, a lehetőséget, 
valamint a nagy munka végeztével a jutalmul 
kapott sok-sok finomságot. Köszönettel tarto-
zunk még Kukucska Pálnak, hogy lovaskocsijá-
val ismételten rendelkezésünkre állt, és segített 
a kijutásban.

Október 19-én délelőtt a Lajosmizsei Óvoda 
meghívására megnéztük a Kiskőrösi Bábszín-
ház „Ludas Matyi” c. előadását, amit mindany-
nyian nagyon élveztünk. Köszönjük a színvo-
nalas műsort!  Ennek a napnak a délutánján 
részt vettünk az idei év első Bozsik Fesztiválján 
Kerekegyházán, ahol egy jó hangulatú sport-
rendezvényben volt részünk. Köszönjük a segí-
tő szülők támogatását!

Az idei évben is igényt tartottak a szülők 
Dóbiás Péter és társulatának zenés műsoraira, 
ahol alkalmanként komolyzenei művekkel és 
hangszerekkel ismerkedhetünk. Az első előa-
dást október 20-án tekinthettük meg.

Október végén két, a Lajosmizsei Óvoda ál-
tal szervezett tehetséggondozó programon vet-
tünk részt, az egyik egy rajzverseny volt, ezen 
Bódi Bianka, Sánta Annamária, Farkas Botond, 
Kiss Bence és Tóth Alex képviselte óvodánkat, a 
másik pedig a Dalos pacsirták találkozója, ahol 
Kucsera Hanna, Halasi Levente és Tóth Alex 
szerepelt, Mindegyikőjüknek gratulálunk a si-
keres részvételért!

A Palinta Társulat zenés műsorát tekintettük 
meg október 28-án itt helyben az Óvodánkban, 
a kicsik és nagyok örömére. 

A gyerekekkel közösen készítettünk egy 
madárijesztőt a Lajosmizsei Művelődési Ház-
ban megrendezett Madárijesztő – kiállításra, 
a munkánkra leadott sok szavazat eredmé-
nyeként pedig nyertünk egy táncházas óvodai 
programot, amit már nagyon várunk.

Az elkövetkezendő időszakban a nagycso-
portosok az Idősek Napjára készülnek műsorral, 
a kicsik a Gondolkodj Egészségesen! Országos 
programban vesznek részt, ezt követően az ad-
venti időszak ünnepváró eseményei várnak ránk. 

Iskolai hírek
„Az eső sem oltotta ki az emlékezés fáklyáit”
Ünnepi pillanatok az iskolában, a dolgos 

hétköznapok között.
A tanév első két hónapja a legnagyobb vál-

tozást az elsősök életében hozta. Kis diákjaink 
megbarátkoztak az iskola légkörével, szokás-
rendünkkel, egyre szebben kerekítik a betűket, 
az ovi után iskolásként is megállják a helyüket.

Az Állatok Világnapja alkalmából készült 
Éva néni totója, bizony néha még felnőtt fejjel is 
feladta a leckét, mégis nagyon sok jó megoldás 
született.

Október 6-ai megemlékezésünk a harma-
dikosok műsorával kezdődött, majd a hagyo-
mányos fáklyás sétával folytatódott. Bár utunk 
során eleredtek az ég csatornái, még az eső sem 
oltotta ki az emlékezés fáklyáit. Az iskolához 
visszaérve gyönyörű természetes fényjáték fo-
gadott bennünket, egy csodálatos szivárvány-
nyal megkoronázva.

Családi túranapunkon –Éva néni és Endre 
bácsi szervezésében, vezetésével- Dobogókő és 
környéke adott szép élményeket és feltöltődést 
a résztvevőknek.

Településünk és a környék lehetőségeit ki-
használva diákjaink több alkalommal is lovas-
kocsin kirándultak, rendhagyó környezetisme-
ret órát tartottak.

Negyedikeseink a Lajosmizsei Városi 
Könyvtár kézműves programján vettek részt, 
ismerkedtek a papírmerítés technikájával és az 
alapanyag lehetséges felhasználásával (könyv-
készítés).

Októberben futóversenyt rendeztünk, így 
fejeztük ki tiszteletünket a forradalmi hősök 
iránt.  

Szülői Szervezet hagyományos jótékonysági 
báljára is sor került, ezúton is köszönetemet fe-
jezem ki a fő szervezőnek, Berkiné Zsuzsinak 
és minden kedves segítőnek támogatónak, aki 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Készülünk az idősek délutánjára, diákjaink 
műsora idén is mosolyt és vidámságot hoz majd 
a szépkorúak számára.

 O.B. tgv.

Idősek Napja
Felsőlajos Község Önkormányzat Képvise-

lő-testülete 2016. november 25-én köszöntötte 
azon idős embereket, akik hosszú élet munká-
ját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Min-
den évben a település vezetése és a fiatalabb 
nemzedék szeretettel gondol az idősebb nem-
zedékre,  hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők 
is mindig a rendelkezésünkre állnak. Hagyo-
mányokhoz híven az óvodások és az iskolások 
szívvel-lélekkel készült műsorral kedveskedtek 
az idősödő generációnak. A vendéglátás és be-
szélgetés után az Önkormányzat apró ajándék-
kal lepte meg az éltes korúakat kívánva min-
denkinek jó egészséget. 

Utak javítása
A téli időjárásra való felkészülés  a kül- és 

belterületen élők közlekedésének  elősegítése 
érdekében Felsőlajos külterületi dűlő útjainak 
valamint a belterület homokos utcáinak javítási 
munkálatai november elején megtörténtek. A 
külterületen 6,5 km, belterületen pedig  1,9 km 
hosszúságba  került elvégzésre az utak tárcsával 
történő lazítása, gyephant felvágása, gléderrel 
való egyengetése, gyalulása, bogárhát kiala-
kítása  hengeres tömörítéssel. Előreláthatóan 
még az idei évben felújításra kerül a kerékpárút 
felsőlajosi szakasza, amelyen a kátyúk és a gyö-
kerek által felnyomott aszfalt kerül kijavításra.

Felsőlajosi Polgárőr Egyesület
Az idei év április 7-én megalakult Felsőla-

josi Polgárőr Egyesület tagjai szeptember 17-én 
polgárőr alapismeretekből vizsgát tettek. Az 
egyesület kérte a tagfelvételét a Bács-Kiskun 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségébe va-
lamint az Országos Polgárőr Szövetségébe. A 
tagfelvételt követően az egyesület tagjai decem-
berben megkapják a polgárőr igazolványt, ezál-
tal megkezdhetik a  polgárőr szolgálat alapfel-
adatának  ellátását, amely a helyi közrend köz-
biztonság védelme, valamint a bűnmegelőzés-
ben való közreműködés érdekében közterületi 
járőrszolgálat és  felügyelőszolgálat végzése és a 
közúti baleset helyszínén, óvodák iskolák köz-
vetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása.  

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármesterA nagy futás
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Csecsemő és gyermek fogápolás, íny- és szájmosás, fogmosás!
Kedves Anyukák!

A csecsemőknek még nincs fogazatuk, ezért szoptatás, vagy tápsze-
res táplálást követően nem folyik le maradéktalanul a szájból a tej vagy 
a tápszer, így a maradó tej szájpenészt, kellemetlen szájszagot okozhat 
és a száj kisebesedik. Ezt úgy tudjuk megelőzni, hogy minden szoptatás, 
etetés után a csecsemőnek a száját egy kamillateába (ami leforrázott és 
leszűrt) mártott nagyon puha ruhával ki kell törölni. Lehet kapni kész 
törlőkendőket is, kinek mi a szimpatikus.

Fogmosás: ahogy megjelennek az első fogacskák szilikon gumis fogke-
fével vagy sörtés fogkefével meg kell mosni őket. Ajánlott az Elmex (egér 
mintával a doboz elején) 0-6 éves korig fogkrém, de más fogkrémet is lehet 
használni. A fogkefére szárazon kell egy nagyon kevés zöldborsó nagysá-
gú fogkrémet tenni és meg kell mosni vele a fogakat. A fogkefét nem kell 
bevizezni és öblíteni sem kell fogmosás után. A maradék fogkrémet csak 
ki kell köpni, viszont a gyermek még nem tudja, így ezt fokozatosan kell 
megtanítani neki.

A tejfogakat ápolni, kezelni kell, hogy a gyerekek is tudjanak mivel 
rágni, beszélni. A fogacskákat reggel étkezés után és este étkezés után 
kell megmosni. A gyerekek nagyon szívesen mosnak fogat, amennyiben 
motiválva vannak. Savas teát, natúr gyümölcslevet csak úgy lehet adni a 
gyerekeknek, ha előtte egy kis sajtot rágtak, mert a sajt védőréteget képez 
a fogakon. Ha a szülők sok édesség helyett gyümölcsöt adnak a gyere-
keknek, a fogak sem romlanak el olyan gyorsan. A fogacskákat használni 
kell, tehát rágnivalót, mint például gyümölcsöt, zöldséget, kenyeret, főze-
lékféléket adjunk bátran a gyerekeknek. 

A gyerekeket évente kétszer el kell vinni fogászati szűrésre, ahol a fog-
orvos átnézi a gyerekek fogait, és ha van valami lyukacska, azt a szülővel 
egyeztetve betömi.

Az Ünnepek közeledtével kérem, figyeljenek mind saját mind gyer-
mekeik fogaira!

Dr. Dénes Zsolt, fogszakorvos, Dénes Viola, szakasszisztens

„MOZI KLUB” az Estike Idősek Klubjában
Szeretettel várunk minden Kedves érdeklődőt a novembertől induló, 

hetente megrendezésre kerülő mozi délelőttünkre! 
Helyszín: Estike Idősek Klubja, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 

104-106. 2016. november és december hónapban az alábbi filmeket ve-
títjük a Klubban:
• 2016. november 08. (Kedd) 10:30 óra: Az állatvilág titkai című 

természetfilm 
• 2016. november 15. (Kedd) 10:30 óra: 

Hippolyt című vígjáték
• 2016. november 22. (Kedd) 10:30 óra:  

Vad Magyarország című természetfilm
• 2016. november 30. (Szerda) 10:30 óra: 

Csodálatos Erdély című természetfilm
• 2016. December 14. (Szerda) 10:30 óra: 

Karácsonyi vakáció című vígjáték
• 2016. December 28. (Szerda) 10:30 óra:  

„Retro Szilveszter” – Szeszélyes Évszakok Szilveszteri kabaré

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk a véradók segítségére!

2016. december 08. 8.30-13.00
2017. március 16. 8.30-13.00
2017. június 15. 8.30-13.00
2017. október 05. 8.30-13.00
2017. december 07. 8.30-13.00

HELYSZÍN: Egészségház, I. emelet, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
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Központi Orvosi Ügyelet: 06-76 356-173 • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása

Hétköznap: 16.00-8.00  
Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00-8.00

2016. december hónapra
1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Lódi Brigitta
3. Dr. Rónay Zsolt
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Takács Vilmos
6. Dr. Márton Rozália
7. Dr. Takács Vilmos
8. Dr. Márton Rozália
9. Dr. Lódi Brigitta
10. Dr. Rónay Zsolt
11. Dr. Takács Vilmos
12. Dr. Márton Rozália
13. Dr. Gócz Irén
14. Dr. Ágó Zsuzsanna
15. Dr. Márton Rozália
16. Dr. Lódi Brigitta
17. Dr. Lódi Brigitta
18. Dr. Takács Vilmos
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Gócz Irén
21. Dr. Takács Vilmos
22. Dr. Márton Rozália
23. Dr. Márton Rozália
24. Dr. Takács Vilmos
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Gócz Irén
27. Dr. Szabó Béla
28. Dr. Rónay Zsolt
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Márton Rozália
31. Dr. Rónay Zsolt

2017. január hónapra
1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Márton Rozália
3. Dr. Gócz Irén
4. Dr. Takács Vilmos
5. Dr. Márton Rozália
6. Dr. Rónay Zsolt
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Takács Vilmos
9. Dr. Márton Rozália

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

„Legidősebbek köszöntése” Idősek Világnapja alkalmából

Kanyik Istvánné Margitka nénit, mint a legidősebb lajosmizsei hölgyet a 
helyi „Harmónia” Integrált Szociális Intézményben köszöntötte Józsáné dr. 
Kiss Irén, EGYSZI intézményvezető és Munkatársai. Margitka néni idén jú-
nius 1-jén ünnepelte 101. születésnapját. Ezúton is jó egészséget kívánunk 
Margitka néninek!

Páldeák Jánost otthonában 
köszöntötte Józsáné dr. Kiss 
Irén, EGYSZI intézményve-
zető és Munkatársai. Jani 
bácsi idén december 12-én 
tölti be életének 100. élet-
évét. Lajosmizsén, Páldeák 
Jani bácsi büszkélkedhet a 
legidősebb férfi címmel. Jó 
egészséget kívánunk Jani 
bácsinak!
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Egészségügyi Hét, Idősek Hete képes beszámoló
Tüdőszűrés

Lajosmizsén hosszú évek után idén ismét le-
hetősége nyílt a lakosságnak részt venni ingye-
nes tüdőszűrésen. A rendelkezésre álló időpon-
tok gyorsan beteltek ezért még idén szervez-
tünk egy második szűrést november hónapban. 
A két napon összesen 372 fő szűrése valósult 
meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mun-
katársai munkájának köszönhetően. Idén no-
vember 28-29-én pedig a hölgyek számára lesz 
lehetőség mammográfiai szűrésen megjelenni. 

Idősek Világnapja
Idősek Világnapja alkalmából az idősek 

egy szép délutánt tölthettek el, kellemes prog-
ramokkal egybekötve a Geréby Kúria Hotel 
és Lovasudvarban, mely felajánlást ez úton 
tisztelettel megköszönünk Szélesi László Ügy-
vezető Úrnak. Idősek köszöntését követően 
fellépett többek között Határ Ilona, az óvodai 
Micimackó csoport, Főnix Dance Sport Stúdió 
táncosai, Kóródi Antalné és Orlov Bálint. Az 
előadásokat követően megkezdődött az Idősek 
táncháza, ahol a jó hangulat mellé a zenét Ga-
lamb József és a Rózsa Sándor Citerazenekar 
szolgáltatta. 

Egészség Expo
Idén 12 szolgáltatató vett részt az évente ha-

gyományszerűen megrendezett Egészség-Ex-
pon, melyre ismét nagy volt az érdeklődés. A 
látogatóknak lehetőségük nyílt kóstolni és ter-

mészetesen vásárolni. Ezen a napon vehetett 
részt a lakosság az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice 
Alapítvány munkatársai által megtartott egész-
ség-ponton, ahol lehetőség volt többek között 
ingyenes vérnyomásmérésre, vércukormérésre, 
koleszterinmérésre.

Előadás az elsősegélynyújtásról,  
újraélesztésről

Az előadás résztvevői Horváth Veronika 
mentőtiszt közreműködésével hallgathatták 
meg és gyakorlatban ki is próbálhatták a helyes 
újraélesztés menetét, technikáját. Sok új isme-
rettel, hasznos tanácsokkal gazdagodtak az ér-
deklődők az előadás során. 

Édesanyák köszöntése

Szoptatás Világnapja alkalmából idén elő-
ször köszöntöttük a hosszú távon anyatejes 
táplálást alkalmazó édesanyákat. Zsikla Ágnes 
vezető védőnő előadását követően az édesanyá-
kat egy emléklappal és virággal köszöntöttük e 
jeles napon. 

Véradók köszöntése
2016. október 6-án az idei évben jubiláló 

véradókat köszöntette Basky András Lajos-
mizse Város Polgármestere, a Magyar Vörös-
kereszt  Bács-Kiskun Megyei Szervezete és az 
Egészségház Munkatársai. A jubilálók ez alka-
lomból kitüntetést vehettek át az Egészségház 
aulájában. Gratulálunk a 90-szeres véradónak 
Vas Béla Attilának és a többi jubiláló véradók-
nak! Reméljük továbbra is számíthatunk jelen-
létükre a véradásokon!

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 
Központi Orvosi Ügyelet: 06-76 356-173 • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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LÉTSZÁMKIMUTATÁS

Program megnevezése Fő

Szürke- és zöldhályog szűrés 35

Alkaros csontsűrűség mérés 61

Hallásállapot felmérés 15

Egészség-pont 51

Frissítő masszázs 10

Gégerák szűrés 12

Szájüregi daganatszűrés 66

Terhes- és kismama fogászati szűrés, 
tanácsadás 2

Melanoma szűrés 24

Tüdőszűrés 372

Nőgyógyászati rákszűrés 82

Terhestanácsadás várandós anyák 
részére 12

PSA szűrés 142

PSA szűréshez kapcsolódó urológiai 
szűrés 30

Véradás 71

Diétás tanácsadás 6

Egészség-expo kiállítás és vásár 483

Gyermek egészségmegőrző programok 547

Szakmai fórum, előadás 147

Idősek Hete rendezvényeinek résztvevői 289

Összesen: 2457
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Erzsébet-tábor
2016-ban másodszor nyert a Lajosmizsei 

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, 
a Napközi Erzsébet-tábor Kft. által kiírt pá-
lyázaton. Jegyes-Molnár Terézia és Veszelszki 
Erzsébet vezetésével 21 gyermek táborozott az 
iskolában. Fűztek gyöngyből karkötőt. Készítet-
tek rajzlapból teknősbékát, oroszlánt, dinosza-
uruszt, Halloween alkalmából szellemet ping-
pong labdából és krepp papírból. Kirándultak is 
a Felsőlajosi MAGÁN-ZOO Állat-és Szabadidő 
Parkba, ahol bemutatták az új apróságokat: két 
oroszlánkölyköt és egy tigris csemetét. Megle-
petésként a Tanyacsárda jóvoltából kocsikáz-
hattak egy nagyot a táborozók. Délután egy kis 
pogácsa partival zártuk a 3 nap eseményeit.

 Veszelszki Erzsébet

Családi nap
Ebben a tanévben is megrendezésre ke-

rült iskolánkban a családi nap, október 15-én, 
szombaton.

Sok érdekes és hasznos program várta diák-
jainkat és azok szüleit. Délelőtt részt vehettek a 
drog, a fiatalkori bűnözés és a Facebook veszé-
lyeit ismertető, illetve  elsősegély-nyújtásról és 
KRESZ-tudnivalókról szóló előadásokon, vala-
mint a DAKK és a Füredi Autósiskola által szer-
vezett bemutatókon. A tűzoltók munkájával is-
merkedhettek játékos versenyek keretében. 

A délután is nagyon színes, érdekes volt. 
Kutyabemutató, Főnix-Dance előadás, Kocsis 
Tibó közönségtalálkozó és Disco tette emlé-
kezetessé diákjaink számára ezt a délutánt. A 
családi nap résztvevői, vendégei szerencsét 
próbálhattak sorsjegy vásárlásával, ami nagyon 
népszerű volt. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szülői szervezetnek a jegyek készítését, 
az ajándékok koordinálását.

Köszönjük a szponzoroknak a támogatást. 
A befolyt összeget az iskolai könyvtár fejlesz-
tésére, a diákok kulturális programjaira, spor-
teszközökre fordítjuk.

Támogatóink:  Lajosmizse Város Önkor-
mányzata, Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára,  Lajosmizse Önkormányzati Tűz-
oltó-parancsnokság, Lajosmizsei Rendőrőrs, 
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület,  Magyarvíz 
Kft., KI-GA Kft., Házisweets Kft., Folplast Kft., 
Kun Attila, Rimóczi László, Kovácsné Gajdácsi 
Tünde, Krasnyánszki András és a szülők.

 Kovácsné Szegedi Mária  
 és Molnár Gabriella

Hírek – a családi nap bevételéről
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Ál-

talános Iskola sikeres Családi nap rendezvénye 
(2016. október 15-én) 320 000 Ft bevétellel zá-
rult. Ez az összeg az iskola Gyermekekért Plusz 
Alapítvány pénztárába befizetésre került.

A Gyermekekért Plusz Alapítvány a befolyt 
összegből az alapító okiratban meghatározott 
célok figyelembe vételével az alábbi tevékeny-
ségeket támogatja:
• Az iskolai karácsonyi rendezvények;
• Bekapcsolódás a városi „Cipősdoboz” akció 

támogatásába;
• Iskolai versenyek, tanórán kívüli progra-

mok;
• Az iskolai könyvtár bútorzatának bővítése;

A Gyermekekért Plusz Alapítvány kuratóri-
uma ezúton tisztelettel megköszöni a program 
segítőinek és támogatóinak munkáját.

„Nagy Vagy” Vetélkedő
Iskolánk első ízben vehetett részt egy olyan 

vetélkedőn, ami országos rendezésű és a tele-
vízió is közvetíti. A versenynek az Érd Aréna 
adott otthont 2016.10.31.-én. Iskolánk tíz fős 
versenyzői csapatában alsós és felsős sportisko-
lai osztályokba járó tanulók vettek részt. Őket 
segítendő, pedagógusaink is sportfelszerelést 
húztak. Csapatunkat több mint negyvenen kí-
sérték el a megmérettetésre. A különféle ügyes-
ségi gyakorlatokból álló versenyeken iskolánk 
újoncként, nagy lelkesedéssel állt rajtvonalhoz. 
Öt különböző verseny után csapatunk csoport-
jának 5. helyén végzett, így a továbbjutás elma-
radt. A játékok során szerzett sok közös élmény, 
a hírességekkel való találkozások és a verseny 
felejthetetlen hangulata örök élmény marad 
minden résztvevő számára.

A zene világnapja
Az országszerte népszerű Csörömpölők 

együttes idén tíz éves. Tehetségüket már az or-
szág határain túl is bizonyították. A zene világ-
napja alkalmából ismert költők megzenésített 
verseit, valamint saját szerzeményeiket szó-
laltatták meg a művelődési ház színpadán. Az 
alsó tagozatos tanulók és tanítóik vidám zenei 
élménnyel gazdagodtak.

Köszönjük a lehetőséget Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára intézményének.

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
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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

Október 23.
Október 21-én az általános iskolások színpadi játékkal emlékeztek az 

1956-os forradalom 60. évfordulójára. A gyerekek egy kisfiú szemszögé-
ből ismerhették meg az események főbb fordulópontjait. A megemléke-
zés színvonalasan, az ünnephez méltóan mutatta be tanulóinknak a tör-
ténelmi közelmúlt nagy pillanatát. A népes szereplőgárdát  kiegészítette 
az énekkar, mely fontos dramaturgiai szerepet is kapott.

A műsort Gazdagné Szabó Veronika, Kovács Edit és Lengyel László 
szerkesztette és tanította be, az énekkart Berta István vezette, a díszlete-
ket Gevicser Endre készítette el.

Tök jó nap
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beiskoláz-

tatást segítő programsorozatának első rendezvényére, a „Tök jó napra”, 
2016. október 28-án került sor a Kollégium épületében. A meghívottak 
– óvodások, szülők, családtagok, óvó nénik – a leendő pedagógusok se-
gítségével „kóstolhattak” bele az iskolai életbe.

Az intézmény vezetői köszöntőt együttes játék, tánc, ének követte. 
Ezek után közös kézműves foglalkozás vette kezdetét a tantermekben. 
A nap nevéhez illően, vidám tökdíszek készültek a szülők segítségével. A 
kicsik örömmel és elbűvölve próbálták ki a tanítást segítő interaktív táb-
lákat is. A program végén igazi kóstolásra is sor került torta formájában, 
amin természetesen egy tök mosolygott vissza gyerekekre. 

Bízunk benne, hogy mindenki számára hasznos és élvezetes volt ez a 
délután! Valamennyi résztvevőnek köszönjük, hogy elfogadták meghí-
vásunkat és aktív közreműködésükkel, jó hangulatukkal hozzájárultak a 
rendezvény sikerességéhez.

Mindenkit szeretettel várunk további programjainkra is!
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Bolyai verseny
A megyei Bolyai Matematikai Csapatver-

senyen a Fekete István Sportiskolai Általános 
iskola alsós diákjai eredményesen szerepeltek. 
A 3. évfolyamból Tüzes Hanna, Török Noémi, 

Oláh Jázmin és Bodri Ádám megyei 5. helye-
zést értek el. Felkészítőjük Kovácsné Szegedi 
Mária. A 4. évfolyamból Bóta Benedek, Czi-
gány Dániel, Halasi Áron és Rónay Csanád a 

4. helyen végeztek. Felkészítőjük Dajka Dénes.
Mindkét csapatnak gratulálunk és további 

szép eredményeket kívánunk!

Filharmónia Bérletkoncert
A Déjá Vu Quartet „Haydntól Michael 

Jacksonig” című koncertjével kezdődött el is-
kolánkban a Filharmónia bérletsorozat. A 172 
diákból álló közönség a közel egy óra alatt 
mintegy 300 évet utazott a zene múltjában, 
megismerkedett híres zeneszerzők műveivel, 
megismerkedett a különböző korok zenei szo-
kásaival. A Quartet repertoárjában Haydn, 
Mozart és Faure mellett jazzt, tangót, a Karib 
tenger kalózai filmzenéjét és Michael Jackson 
slágerét hallgathatták meg.

Őszi programjainkról
A Meserét Bölcsődében a Tök-Jó nappal 

megkezdődtek a hagyományos ünnepeink. A 
csoportszoba megtelt a gyerekekkel és a lelkes 
szüleikkel, akik az idén tovább képezve magu-
kat, bravúros alkotásokat faragtak a hatalmas 
tökökből. A klasszikus töklámpások mellett ké-
szült cica, bagoly és még sok más ötletes, mókás 
alkotás is, összesen 23 db. Köszönöm a szülők-
nek a részvételt, az aktivitást és a jókedvet!

A tavalyi évben indult útjára szülőknek szó-
ló, interaktív előadás sorozatunk. Második al-
kalommal Horváthné Varga Éva pszichológust 
kértem fel, hogy beszélgessen a szülőkkel, egy 
éppen aktuális témával kapcsolatban, a szoba-
tisztaság kialakulásáról. Szeretettel ajánlom az 
érintetteknek és az érdeklődőknek Karlik Zsófia 
kisgyermeknevelő összefoglalóját az előadásról:

SZOBATISZTASÁG KISGYERMEKKORBAN
Vendégünk bevezetőkén a szobatiszta-

ság főbb területeiről kezdett beszélni, melyek 
a biológiai fejlettség, szociális környezet és a 
gyermek fejlődése. Ezeket a születés kezdetétől 

kezdte röviden összefoglalni, és kérte a szülőket 
hogy részletes, személyes kérdéseiket az elmon-
dottak után tegyék fel, melyekre készségesen 
válaszol majd.

A szobatisztasághoz vezető út kezdetén a 
kisgyermek fejlődése a születés után édesany-
jának válasz reakcióival kezdődik, melyeket 
gyermeke felé kommunikál. 7-8 hónaposan 
kezdődhet a szeparációs szorongás, mely abból 
adódik, hogy a kisgyermek ráébred, Ő egy kü-
lön személy, nem egy anyával.

A következő szint a biológia fejlettség, ami-
kor is a kisgyermekben egyre nagyobb a füg-
getlenedési vágy. Először automatikus, később 
már akaratlagos és a kisgyermek uralja a záróiz-
mokat. Ehhez fontos az idegrendszeri fejlettség, 
amely leggyakrabban két éves korra kialakul és 
legkésőbb ebben az időszakban érdemes elkez-
deni a szobatisztaságra nevelést.

A szobatisztaságra nevelés harmadik főbb 
területe a szociális környezet. Fontos a nyugodt, 
kellemes és bátorító környezet a kisgyermek 
számára, például a szoba, fürdőszoba megfelelő 
hőmérséklete. Fontos a rendszeresség, az idő-

beosztás és hogy a gyermekben ne alakuljon ki 
félelem.

További fontos részleteket emelt ki a beszélge-
tés során: A gyermek számára csak a sikernél le-
gyen pozitív megerősítés és nagy dicséret, negatív 
visszajelzés nincs, csalódottságunkat ne mutassuk 
ki. Fontos továbbá a gyermek motiválása, bízta-
tása, tudatosítása a tevékenységgel kapcsolatban, 
például te pisiltél, kakiltál a bilibe… Ne legyen 
túljutalmazó, legyen ez egy természetes esemény 
és rendszeres. Fontos hogy a szülő határozott, le-
gyen és ne a gyermeki szeszély irányítson.

Negatív hatások lehetnek a túlerőltetés, a 
szülő gyermek közötti konfliktusok, vagy a vál-
tozó környezet (pl. kistestvér születése), melyek 
akár székrekedéshez is vezethetnek, hiszen a 
gyermek kezében ez egy eszköz a tiltakozásra. 
Székrekedés esetén először gyermekorvoshoz, 
majd szükség esetén pszichológushoz kell for-
dulni, illetve szintén pszichológus javasolt, ha 
a gyermek öt éves koráig nem lesz szobatiszta.

A szülők sok kérdésükre választ kaptak és 
tapasztalataikat megoszthatták egymással.

Hajdú Zoltánné, Intézményegység-vezető

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 
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Énekes pacsirták találkozója
A Meserét Óvodában idén ismét összejöttek 

a dalolni szerető kis pacsirták.  2016. október 
26-án a központi óvoda tornatermében  került 
megrendezésre a Dalos Pacsirták Találkozója, 
az ének munkaközösség szervezésében.

A tehetséges gyermekek a központi óvodá-
ból, a Rákóczi úti óvodából, a Szent Lajos úti 
óvodából, valamint Felsőlajosról érkeztek. Ösz-
szesen 22 kisgyermek vett részt a találkozón.

A gyermekek először elénekelték a kötelező 
dalokból választott darabot, majd utána a sza-
badon választott dalocskájukat adták elő.  Nép-
dalokat, Gryllus dalokat, egyaránt hallhattunk. 
A zsűrinek azok  nyerték el tetszését, akik ön-
állóan, segítség nélkül tudták elénekelni a dalt, 
és akik szép, csengő hangon szólaltatták meg a 
kiválasztott dalukat.

 Idén  a 3 tagú zsűri: Berta István, Magi Krisz-
tián, és Bognár Mariann döntött, ki kaphatja 
meg az Arany hangú pacsirta címet. Ezen elis-
merésben a következő gyermekek részesültek:
• Kobela Bálint (Cica csoport,  felkészítő 

óvó néni: Helgert  Lászlóné)
• Deák Lea ((Csibe csoport, felkészítő óvó 

néni : Virág Gabriella)
• Brindza Zsófia (Gomba csoport, óvó 

nénije: Gáborné Vas Gizella)
• Bujdosó Lara Zoé (Méhecske csoport, 

óvó nénije: Kollárné Sarkadi Éva)

• Molnár Olivér (Cica csoport, felkészítő 
óvó néni: Helgert Lászlóné)

• Slanina Svetlána (Halacska csoport, felké-
szítő óvó néni: Mándity Istvánné)

• 
Amíg a zsűri meghozta döntését, addig 

Szombati Bernadett óvó néni táncházzal szó-
rakoztatta a már megkönnyebbült kisgyerme-
keket. 

Minden kisgyermek oklevelet kapott, egy 
finom milka csokoládéval kiegészítve, valamint 
a hat legtisztábban éneklő  gyermek, még hang-
szert is választhatott magának. Csörgő dob, száj-
harmonika, rumba tök, triangulum, száncsengő, 
és a gogo közül vehetett el egyet,  a hat legcsen-
gőbb hangú gyermek, hogy otthon hangszerrel 
kísérve énekelgetését, még tovább fejleszthesse 
éneklési  képességét. A díjakat a Meserét Óvoda 
Tündérkert alapítványa ajánlotta fel.

 Turiné Kis Beáta, óvodapedagógus

Szenekné Molnár Dóra
• Intézményvezető helyettes

2016 október 17-től 5 éves intézményvezető 
helyettesi megbízást kapott a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében. 

1993-ban kezdett 
dolgozni a lajosmizsei 
Meserét óvodában, 
mint képesítés nél-
küli óvónő. 1995-ben 
felvételt nyert a Kecs-
keméti Tanítóképző 
Óvodapedagógus-Ta-
nító szakára. 1999-
ben végzett, majd 6 
évig GYES-en volt két 

gyermekével. A GYES ideje alatt jelentkezett a 
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Peda-
gógiai Főiskolai karán induló Differenciáló és 
fejlesztő pedagógusi másoddiplomás képzésre, 
mellyel szakvizsgát szerzett. 2005-ben a GYES 
lejárta után beadta pályázatát a lajosmizsei Me-

serét óvodába. Felvételt nyert és azóta is a Kati-
ca csoport óvodapedagógusa.

2006 óta a Fejlesztő munkaközösség vezető-
je. Feladatuk segítséget nyújtani, tanácsot adni 
az óvó néniknek a Nevelési Tanácsadós papír-
ral rendelkező gyermekek fejlesztéséhez. 2014 
áprilisában jelentkezett a portfólió megírására, 
majd 2015. május 5-én Minősítő vizsgát tett ki-
váló eredménnyel, ezzel Pedagógus II. fokozat-
ba lépett. Az évek során több továbbképzésen 
is részt vett, melyeket munkája során hasznosít. 
Aktív tagja az óvoda közösségének, jó kapcso-
latot ápol a kollégákkal. 

Jövőbeli céljai: az intézményvezetőt miden 
elképzelésében, céljainak elérésében legjobb 
tudásával támogassa. Fontosnak tartja, hogy 
a közösségnek továbbra is oszlopos tagja le-
gyen, segítse kollégáit szakmai munkájukban. 
Részt vesz a pályázatok írásában, ezzel is se-
gíti az intézményi innovációt. Tervei között 
szerepel a Vezetőképző elvégzése a következő 
tanévben.

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
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Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
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Állatok a tanyán
2016. október12-én bemutató foglalkozást 

tartottam a lajosmizsei Meserét óvodában, a 
méhecske csoportban. 

A foglalkozás előzményeként, az állatok vi-
lágnapján ellátogattunk az egyik kis ovisunk, 
Szabó Szabolcsék tanyájára, ahol megtapasz-
talhattuk, hogy milyen állatok, milyen körül-
mények között élnek. Megismerkedtünk lakhe-
lyükkel, táplálékukkal, hasznukkal, no és persze 
ami a legnagyobb élmény volt, hogy a gépekkel 
dolgozó embereket is láthattuk. Láttunk óriás 
bálákat, amiket Emese néni és Péter bácsi en-
gedélyével és segítségével meg is mászhattak a 
gyerekek, ami által ők is óriássá válhattak. 

A foglalkozást megelőzte egy élmény dús 
könyvtárlátogatás is, ahol állatos könyveket la-
pozgattunk és egy csodálatos meseelőadás ré-
szesei is voltunk, amit a könyvtár kedves dolgo-
zói adtak elő hangszeres kísérettel és a gyerekek 
aktív bevonásával. 

A csoporttall is sokat alkottunk az előző na-
pokban, készítettünk állatokat, fákat, ólakat, is-
tállót, gémeskutat stb. újrahasznosítható anya-
gokból. Ezeket aztán a szabad játékuk során 
használhatják napi rendszerességgel.

A bemutató foglalkozásra elfogadták meg-
hívásunkat az óvó nénik, tanító nénik és meg-
tisztelt minket az igazgatónő és helyettese is. 

A játékidőben, újra élhették a tanyán tapasz-
taltakat, megépítették a tanyát és benépesítették 
az általuk készített állatokkal. Széna közül vá-
logattak keksz állatokat, az előzőleg morzsolt 
sárga és vörös kukoricát csipesz segítségével. 
Megismerkedtünk a tej hasznával, mégpedig 
a sajt készítés alapjaival, ami számukra egy 
varázslat volt, de közben játékosan megismer-
kedtek a halmazállapot változataival, a mérté-
kegységeket is érintve. Az összes érzékszervü-

ket fejlesztettük az által, hogy megtapintottuk, 
megszagoltuk, megkóstoltuk az alapanyagokat.

A külső világ megismerését segítették a kis 
állatos kártyák, a kirándulás alkalmával felvett 
különböző állathangok és a tanyát ábrázoló 
szemléltető kép.

 A napot, mi más zárhatta volna legjobban, 
mint egy állatos mese (Mátyás király igazmon-
dó juhásza), amit a gyerekekkel eldramatizál-
tunk, ahol minden kisgyerek aktív részese lehe-
tett a történetnek. A mese végén táncba hívtuk 
a vendégeinket és hatalmas lakomát rendez-
tünk az általunk készített sajtból.

 Kollárné Sarkadi Éva, óvodapedagógus

A Meserét Lajosmizsei Óvoda Szülői Szervezete 
2016. 11. 19-én nagysikerű jótékonysági bálat 
rendezett a Geréby Kúriában. Az anyukák fergeteges 
charleston tánccal emelték a bál színvonalát. A 
bevételből a Szülői Szervezet játék- és fejlesztő 
játékokat vásárol az óvodásoknak. Hálás szívvel 
megköszönjük az értékes tombola felajánlásokat.
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„Gondolkodj Egészségesen Nap” 
a Meserét Óvodában

Intézményünk 2016 november 25-én részt 
vett az országos „Gondolkodj Egészségesen 
Nap”-on. Minden év november hónapban a 
Gondolkodj Egészségesen Alapítvány a 3-7 
éves óvodai korosztályt megcélzó egészségne-
velési programot ajánl az óvodáknak. Az idei 
nevelési évben az egészséges táplálkozás, ki-
emelten a gyümölcsfogyasztás került előtérbe. 
A másik kiemelt terület a gyermekek bizton-
sága volt, ehhez ötleteket kaptunk „Biztonság-
ban, a világban” c. társasjáték ötlettárával, 
melyet Karczewicz Ágnes szerző és dr. Bakonyi 
Anna lektor állított össze. A szakmai napon 
részt vettek a szülők is, melyen biztonsághoz 
kötődő játékos élményben részesülhettek gyer-
mekeikkel együtt.

 Kocsis Györgyné , intézményvezető

Óvodások rajzkiállítása  
a Művelődési Házban

A Környezet-és Vizuális Munkaközösség 
minden évben kijelöl egy zöld jeles napot, me-
lyet rajzversennyel, projektekkel ünnepel meg. 
Ebben az évben az Állatok Világnapjára került 
sor. 120 gyermek kilátogatott a Felsőlajosi Ál-
latkertbe, minden csoport több hetes projekt 

keretében ismertette meg játékosan a gyerme-
kekkel az állatokkal kapcsolatos tudnivalókat, 
melyik állat: Hol él?, Hány lába van?, Mit eszik?, 
Testét mi fedi?, stb.

Az Állatok Világnapját 1931 óta ünneplik 
minden esztendőben Szent Ferenc emléknap-
ján, október 4-én. A rendalapító Assisi Szent 
Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az ál-
latok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már 
a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent 
szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen 
az élő vagy élettelen.

A kiállításon szereplő rajzok is bizonyítot-
ták, hogy a gyermekekhez nagyon közel áll ez 
a téma. Gyönyörű alkotások születtek. 38 kis-
gyermek munkájából kellett a három zsűritag-
nak kiválasztani a hét kategória legjobbjait.
1. A legkülönösebb technikát alkalmazó: 

TÓTH NOÉMI - Őzike csoport
2. A legötletesebb alkotó: VILCSÁK MÁRK – 

Őzike csoport
3. A legvarázslatosabban rajzoló: VARGA 

LILLA – Gomba csoport
4. A leggazdagabb képzeletű: LABANCZ 

GERGŐ – Pillangó csoport
5. A legszínesebben rajzoló: GÁSPÁR TIFANI 

– Napraforgó csoport
6. A legfantáziadúsabb alkotás: TURUPULI 

NOÉMI – Pillangó csoport
7. Plasztika kategóriában: KISJUHÁSZ BÁ-

LINT – Mécses csoport

Köszönjük a „Tündérkert” a Lajosmizsei 
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatását, 
mely lehetővé tette, hogy minden kisgyermek 
kaphatott csokit, oklevelet, a díjazottak egy – 
egy mesekönyvet. 

 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

A Gomba csoportos gyermekek és szülők „TÖK JÓ NAP”- ot tartottak .
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Előzzük meg a  
téli időszak veszélyeit!

• Már javában tart a fűtés idősza-
ka, folyamatosan figyelem előtt 
kell tartani a tűzmegelőzési fel-
adatokat. Nagyon fontos, hogy 
csak engedélyezett típusú, ki-
fogástalan műszaki állapotú 
tüzelő- és fűtő-berendezést, 
valamint a hozzá rendszeresí-
tett tüzelőanyagot, begyújtóst 
szabad használni.

• Csak megfelelően épített, el-
lenőrzött kéményt, illetőleg 
jól rögzített füstcsővel ellátott 
berendezést használhatunk, 
mellette éghető anyagot gyul-
ladási távolságon kívül szabad 
elhelyezni. 

• A téli időszak veszélyei közé tar-
tozik a fűtés megkezdése mel-

lett az adventi és a karácsonyi 
tüzek megelőzése. Fontos, hogy 
az adventi koszorút csak nem 
éghető anyagú eszközre helyez-
zük, a már meggyújtott gyertyát 
ne hagyjuk felügyelet nélkül. 
Ez vonatkozik a fenyőfán elhe-
lyezett meggyújtott gyertyákra 
is. Mindemellett fontos a kará-
csonyfa stabil talpazatba rögzí-
tése is a felborulás veszélyének 
elkerülése érdekében. Ne hagy-
junk felügyelet nélkül égő gyer-
tyát! Figyeljünk gyermekeinkre, 
ne játszanak a gyufával!

• Kiterjedt tűz esetén saját és tár-
saink testi épsége védelme mel-
lett kezdjük meg a tűzoltását, 
valamint azonnal értesítsük a 
tűzoltóságot a 105-ös tűzoltó-
sági, vagy a 112-es segélyhívó 
telefonszámon keresztül.

SPORT

Adventi koszorú alatt nem éghető 
edény, így se hagyjuk felügyelet nélkül! Ne hagyjuk őrizetlenül!

Hamarosan megjelenik a  
MaganZOO story!

Egy könyv, ami össze 
foglalja Magyarország 
első magánállatkertjé-
nek történetét az ötlet-
től a megvalósulásig, 
ÁLMOM, SZENVE-
DÉLYEM, AZ ÉLE-
TEM címmel.

Egy nagy alakú, kemény borítós 
naplószerű életrajzi regény, mely 116 
oldalban, több mint 200 színes képpel 
illusztrálva mutatja be a megvalósítás és 
a működés során megtörtént pozitív és 
negatív élményeket, sikereket és kudar-
cokat. A 25 év eseményeinek csak töre-
déke fért bele, melyet mindenkinek ajánl 

a könyv előszavának írója, a Monacoban 
élő Böszörményi Zoltán, József Attila-dí-
jas író, költő.

Megjelenése 2016. november 24-én 
várható. Első bemutatója terveink szerint 
az Állat- és Szabadidő Parkban, Felsőla-
joson lesz december 3-án. 

További információk rövidesen:  
www.maganzoo.hu

 Tóth Tibor

A Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Mind a Megyei, mind a Városi Bajnokság 

fordulóinak a felén már túlvagyunk. A Kecs-
keméti Városi Bajnokság nagyon erős, jelen-
leg mindkét csapatunk, a Lajosmizsei AC és a 
Mizsei Kisüstik is a középmezőnyben helyez-
kednek el.

Eredményeink a Megyei Bajnokságon:
• Lajosmizsei AC – 

 Soltvadkerti TE  IV. BS Plastic 16:4
• Lajosmizsei AC – 

Baja V. Duna Wellness Hotel 16:4
• Lajosmizsei AC – 

Kerekegyháza II. 8:12
• Lajosmizsei AC – 

Soltvadkerti TE III. Tóth 8:12

Soltvadkert és Kerekegyháza ellen is végig 
szoros volt az eredmény, de végül sajnos nem 
sikerült a győzelem.

A Megyei Bajnokság utolsó fordulója de-
cember 10-én Lajosmizsén, a Polyák Imre 
Sportcsarnokban, délelőtt 9 órától lesz, melyre 
szeretettel várjuk az asztalitenisz iránt érdeklő-
dőket.

 Szijjártó Pálné

Sakk
A szeptember 17-18-án Kalocsán megren-

dezett Bükkös Ákos Emlékversenyen B. Nagy 
Roland az ötödik helyen végzett.

 Móczó Isván

Tűzoltóság

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
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Tűzjelzéskor fontos,  
hogy legalább a következő  
kérdésekre adjunk választ.
1. Pontos hely, cím, mi ég
2. Van-e élet veszélyben?
3. Milyen terjedelmű a tűz?

4. Mit veszélyeztet a tűz?
5. Jelző személy neve, 

telefonszáma?
Bővebb információ elérhető: 
tuzoltosag-lajosmizse.hu 
internetes oldalon.
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