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ADVENTI PROGRAMJAINKBÓL

MeghívóSzeretettel várjuk Önt és kedves családját adventi programjainkra:  ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSversekkel és közös énekléssel az adventi vasárnapokon 
helyi művészek, zenészek, iskolások fellépésével  2017. december 3-án, 10-én és 17-én 18 órakor a főtéren

ADVENTI NAPOK
ADVENTI NAPOK december 9-én és 10-én 17 órától a főtéren élő betlehemmel éskézműves vásárral 

 A negyedik gyertyagyújtás december 24-én otthon, családi körben 

TOVÁBBI ÜNNEPI PROGRAMOK:
TOVÁBBI ÜNNEPI PROGRAMOK:2017. december 9-én (szombaton)17.00-kor a művelődési házban a 

KISKUNFÉLEGYHÁZI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR karácsonyi koncertje
A koncert ingyenesen látogatható

2017. december 17-én (vasárnap)17.00-kor a művelődési házban 
 

„A FÉNY FELÉ”Csík János és barátai adventi koncertje
Belépőjegyek 1.500 Ft-os áron elővételben aművelődési ház pénztárában kaphatók

Szervező:Nőegylet Lajosmizse
06/70 313 8550Támogató: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

2017. december 9-én (szombaton)

Fotó: Virág Barnabás
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Települési Arculati Kézikönyv, 
Településképi rendelet 
és Rendezési Terv

A november 22-én tartandó közmeghallga-
táson bemutatásra kerül a város Települési Ar-
culati Kézikönyve és a város Településkép-vé-
delmi rendeletének elkészült anyaga. Mindkét 
dokumentum letölthető a honlapról, vélemé-
nyeket, észrevételeket 2017. december 1-jéig 
(péntek) várunk a partnerségi rendelet alap-
ján. A véleményeket írásban az Önkormányzat 
címére, elektronikus levélben a lajosmizse@
lajosmizse.hu címre, illetve szóban a közmeg-
hallgatáson, vagy Kovács Gábor főépítésznél a 
Városháza fsz. 8-as irodájában lehet tenni.

A lakossági fórumon egyeztetést tartunk a 
Településrendezési Terv 2017. évi módosításá-
ról is, melyhez észrevételeket szintén december 
1-ig várunk. Megtisztelő érdeklődésüket, hoz-
zászólásukat előre is megköszönjük!

Út- és járdahálózat felújítása, csapa-
dékvízelvezető-rendszer rekonstrukciója

Befejeződtek az út- és járdahálózat felújí-
tásának, valamint a csapadékvízelvezető-rend-
szer rekonstrukciójának építési munkálatai.

Megújultak az utcák 
burkolatai az alábbi területeken:
• Pető�  u. (Jókai – Mizsei u. között)
• Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. 

között)
• Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között)
• Telepi u. (felújítatlan szakaszok)
• Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között)
• Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl
• Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között)
• Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között)
• Görgey u. (Dózsa Gy. – Pető�  u. között)
• Bajza u. (Dózsa Gy. – Bajcsy-Zs. u. között)
• Bethlen Gábor u. 

Térköves járdák kerültek 
megépítésre a következő szakaszokon:
• Dózsa Gy. út páros oldala:
• Árpád – Kálvin u. között

• Kazinczy – Jókai u. között
• Dózsa Gy. út páratlan oldala
• Vörösmarty – Damjanich u. között 
• Deák – Rákóczi u. között
Mizsei út:
• Egészségház – Társasházak közötti szakasz 

Nagyobb átemelő került beépítésre a Juhász 
Gy. utcában és mederburkolat került kiépítésre 
az Orgona utcában. 

A beruházás bekerülési költsége 
160.745.504,- forint, melyet mint el nem adó-
sodott település kapott városunk Magyaror-
szág Kormányától.

IGAZGATÁSI SZÜNET a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban

Lajosmizse Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete – Felsőlajos Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének egyetértésé-
vel - a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2017. évi munkarendjében 2017. decem-
ber 27-29. napjaira (3 munkanapot érintően) 
igazgatási szünetet rendelt el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak 
alatt a Közös Önkormányzati Hivatal vala-
mennyi irodáján és csoportján 1-1 fővel ügye-
letet tartunk, ugyanakkor a Hivatal lajosmizsei 
székhelyén folyamatosan működik az informá-
ciós pult, ahol teljes körű tájékoztatást kaphat-
nak az ügyfelek a hivatali dolgozók elérhetősé-
géről, munkarendjéről.

Az anyakönyvi igazgatás és a pénztár ügye-
leti rendszerben, szükség esetén üzemel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a haladéktalan intézkedést igénylő fel-
adatokat látja el a hivatal.

Tájékoztatás helyi iparűzési 
adó feltöltési kötelezettségről

Feltöltési kötelezettség határideje a helyi 
iparűzési adóban 2017. december 20.

A helyi iparűzési adó feltöltési kötelezett-
sége alá tartozók köre megegyezik a társasági 
adó törvény által meghatározott feltöltési kö-
telezettsége alá esők körével. A feltöltési köte-
lezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 2. számú melléklet II/A. fejezet 
2./c pontja szabályozza. E szerint a társasági 
adóelőlegnek az adóévi várható � zetendő 
adó összegére történő kiegészítésére kötele-
zett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a 
várható éves � zetendő adó összegére az adóév 
december 20. napjáig kell kiegészítenie. Eh-
hez a � zetési kötelezettséghez bevallási köte-
lezettség is kapcsolódik. A feltöltési kötelezett-
séghez tartozó bevallási nyomtatvány megtalál-
ható a www.lajosmizse.hu > Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal > Ügycsoportok, le-
tölthető nyomtatványok > Adócsoport linken. 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
HIRDETMÉNY

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. november 22-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART
A közmeghallgatás napirendjei:
1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi tevékenységéről 

(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2018. évi elképzelésekről 
2. A Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet ismertetése, lakossági vélemé-

nyeztetése, II. forduló 
3. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”)

A közmeghallgatás helye:  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Lajosmizse Város Önkormányzata nevében tisztelettel várja az érdeklődőket

Lajosmizse, 2017. október 18., Basky András polgármester  

 TÁJÉKOZTATÓ 
Felhívom a � gyelmét azoknak a gazdálkodóknak, akik a 2017-es év tavaszán az Egységes Kérelmüket 
benyújtották, az év folyamán mezőgazdasági káreseményt jelentettek (tavaszi fagykár, téli fagykár, jégeső-
kár, viharkár, aszálykár) és rendelkeznek elfogadó határozattal a káreseményről, hogy 2017. november 1 
– november 30. között el kell készíteniük a kártérítés ki� zetéséhez szükséges hozamérték-számítást. Ennek 
elmulasztása esetén a továbbiakban nem lesz meg a jogosultságuk a kártérítésre!
Amennyiben a falugazdász segítségével szeretnék elkészíteni a hozamérték-számítást, abban az esetben 
szükséges előre időpontot egyeztetni az alábbi telefonszámon: 06 70 489 3788.
 Fekete Zsolt falugazdász
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Kérjük, hogy bevallási és be� zetési kötelezett-
ségeiknek határidőben tegyenek eleget, mivel 
mind a bevallási, mind a be� zetési kötelezett-
ség elmaradása mulasztási bírsággal szankcio-
nálható!

Tájékoztatás 
a Lajosmizsei Köztemetőről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesz-
tési terve alapján kiépítésre került a temető 
Bajcsy-Zsilinszky utca frontján a főbejárat 
kivételével a meglévő négy bejárat jobb és 
bal oldalán, a közterületen összesen 24 darab 
gyephézagos térkő burkolat. A kivitelezést a 
Mizsebau Építő Kft. valósította meg.

A Lajosmizsei Köztemetőben a meglévő 13 
db csaphoz elhelyezésre kerültek a kannatartó 
állványok, állványonként 3-3 db locsolókanná-
val, amelyek segítséget nyújtanak a temetőbe 
látogatóknak a víz hordásában és a virágok ön-
tözésében.

A Református Temetőben található útsza-
kasz térkő burkolattal történő lefedése a Ká-
polna vonaláig 106 méter hosszan, valamint a 
meglévő Középső főút aszfaltburkolattal tör-
ténő leborítása a Baross utcai kapuig 85 méter 
hosszúságban 2018. évben kerül megvalósítás-
ra tekintettel arra, hogy a 2017. évben lefolyta-
tott közbeszerzési eljárás sikertelen eredmény-
nyel zárult.

2017. október 25-én lejárt a kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződés, amely alapján Lajos-
mizse Város Önkormányzatának közbeszerzési 
eljárást kellett lefolytatnia a Lajosmizsei Köz-
temető üzemeltetőjének kiválasztása céljából. 
A beérkezett ajánlatok közül a korábbi üze-
meltető ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, 
így az új kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
továbbra is a Babérkoszorú Temetkezés Kft-vel 
kötötte meg az Önkormányzat, amely szerző-
dés hatálya 2022. október 25-ig érvényes.

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy 
szíveskedjenek intézkedni az újraváltásról 
azon megváltott sírhelyek vonatkozásában, 
amelyeknek lejárt a rendelkezési jogosultsága.

Közterületi árkok és 
átereszek tisztítása

Felhívjuk a T. Lakosság fi gyelmét, hogy 
a közterületek tisztántartásáról szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében az ingatlan 
tulajdonosa (ideértve a tömbtelken lakókat 
valamint a külterületi ingatlanok tulajdonosa-
it), intézmények kezelője, tartós használója, ha-
szonélvezője köteles végezni a telekhatár és az 
úttest, földút, dűlőút, közötti zöldfelület (zöld-
sáv) és az azon található fák, bokrok, cserjék 
gondozását, ápolását, hulladék- és gyommente-
sítését; valamint az ingatlan előtti járdaszakasz, 
járda hiányában egy méter széles területsáv, 

illetőleg a járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai tisztántartását, gondozását; 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok eltávolítását, a telekingatlanról a 
gyalogjárda és az úttest illetve dűlőút fölé nyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyesését.

Kérjük a T. Lakosságok a rendeletben meg-
határozottak betartására!

Forgalmi rend változása 
a Széchenyi utcában

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Szé-
chenyi utca elején korábban kialakított busz-
megálló megszüntetésre került. A peron bontá-
sa még nem történt meg, de már így is lehető-
ség van parkolás céljára használni a területet.

A városközpontban egyre többször alakul ki 
zsúfoltság és nagy forgalom, ezért az Önkor-
mányzat a központi területekre forgalomtech-
nikai koncepciót készíttet. A koncepció feltárja 
a közlekedés legfőbb problémáit, többek között 
a már régóta jelentkező autóparkolási gondo-
kat. A szükséges fejlesztések a Zöld város pro-
jekttel párhozamosan kerülnek megvitatásra és 
megvalósításra.

 
dr. Balogh László

jegyző
Basky András 
polgármester
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PROGRAMOK SZERVEZÉSE SZEGREGÁLT 
TERÜLETEN ÉLŐK RÉSZÉRE   

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2017. június 13-án a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítette Lajosmizse Város Önkormányzatát, 
hogy a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú, �Szegregált területen élők társadalmi 
együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című pályázatát 
támogatásra érdemesnek ítélte. 

Az elnyert támogatás összege 60 millió forint. A támogatási szerződés 2017. június 30-án került 
aláírásra. Az önkormányzatnak a támogatást a szegregátumban élők életszínvonalának növelését 
elősegítő programok szervezésére kell fordítani. A programokat az önkormányzat Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével fogja közösen megvalósítani, 
mint például szociális beilleszkedést segítő tréningek – alkotóműhely, sport-és szabadidő tábor, szülői 
eredményességi tréning, pszicho-dráma foglalkozások, fiatalok eredményességi tréningje, 
bűnmegelőzést és közbiztonságot javító programok. 

LAJOSMIZSE SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSAINAK 
FELÚJÍTÁSA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ  
LÉTREHOZÁSA  

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2017. szeptember 21-én a Kiíró 
Szervezet értesítette Lajosmizse Város Önkormányzatát, hogy a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 
azonosító számú, �Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális 
bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázatát támogatásra érdemesnek 
ítélte. 

Az elnyert támogatás összege 100 millió forint. A pályázati kiírás alapján a támogatás 30 %-át a szegregátum területén 
megtalálható önkormányzati tulajdonú barakk lakások felújítására kell felhasználni. Továbbá a TOP-5.2.1-15 azonosító számú 
pályázatban vállalt programok megvalósítását egy az akció terület területén megtalálható közösségi házban kell lefolytatni, 
amely épület felújítását szintén ezen pályázati forrásból lehet megvalósítani. Az akció területen egyetlen önkormányzati ingatlan 
található, amelynek a felújítása indokolt lenne, a Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatt található Cédula ház. 
A támogatásból az alábbi belterületi földutak útstabilizációja készülhet el: Damjanich utca két oldala és az Orgona utca  Bajcsy-
Zsilinszky utcától a Dankó Pista utcáig húzódó szakasza, a Szív utca a Telepi utcától a Damjanich utcáig húzódó szakasza, és 
a Beneszél utca Dankó Pista utcától a belterület határáig. 
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Salacz László a Magyar 
Országgyűlés legfontosabb 
bizottságának alelnöke lett

Salacz Lász-
lót (Fidesz-KDNP), 
Bács-Kiskun megye 
1-es választókerületé-
nek országgyűlési kép-
viselőjét a Törvényal-
kotási Bizottság alel-
nökévé választották. 
Az Országgyűlés 2017. 

október 2-án döntött arról, hogy a Fidesz 
frakcióvezetőjévé választott Gulyás Gergely 
helyére Hende Csabát választja meg a Tör-
vényalkotási Bizottság elnökévé, az alelnök 
pedig a Kecskemét egyik felét, valamint 
Bács-Kiskun megye északi részét képviselő 
Salacz László lett.

„Nagy megtiszteltetés ez nekem, első par-
lamenti ciklusát töltő képviselőnek, hogy az 
egyik legfontosabb bizottság alelnöke lehetek” 
– mondta a képviselő, hozzátéve, hogy eddig 
is tagja volt a bizottságnak, de most alelnök-
ként még nagyobb rálátása, illetve befolyása 
lehet annak működésére.

A Törvényalkotási Bizottság a legna-
gyobb létszámmal működő bizottság, mely-
nek jelenleg 38 tagja van, és a súlyát az is 
jelzi, hogy az ellenzéki pártok is a legfajsú-
lyosabb politikusaikat delegálták oda.

A testület szerepével kapcsolatban hang-
súlyozta: a Törvényalkotási Bizottság az Or-
szággyűlés jogalkotási tevékenysége során 
eljáró, annak javaslattevő, véleményező és 
esetenként ügydöntő bizottsága, elmondha-
tó, hogy egyfajta miniparlamentként üzemel.

A törvényalkotás menete: az Alaptör-
vény szerint törvényt a köztársasági elnök, a 
kormány, országgyűlési bizottság és képvise-
lő kezdeményezhet. A törvényjavaslatokról 
először az Országgyűlés folytat le általános 
vitát, majd a bizottságok részletes vitáját kö-
vetően a Törvényalkotási Bizottság dönt a 
képviselők módosító javaslatairól, összegző 
jelentést és módosító javaslatot készít. Ezt 
követi a parlament plenáris ülésén a vita a 
bizottsági jelentésekről, majd a szavazás. Az 
Országgyűlés által elfogadott törvényt az 
Országgyűlés elnöke aláírja, majd kihirdetés 
céljából megküldi a köztársasági elnöknek. 
A köztársasági elnök a törvényt aláírja és 
elrendeli annak kihirdetését a Magyar Köz-
lönyben.

Salacz László örömmel vállalta el a meg-
tisztelő megbízást. „Ez a választás egyben 
eddigi munkám elismerése is képviselőtársa-
im részéről, ami egyben arra is kötelez, hogy 
továbbra is mindent megtegyek azért, hogy 
választókerületemet még hatékonyabban 
képviseljem a Parlamentben” – fűzte hozzá.

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS 
TELEPÜLÉSEK ÖNKORMÁNYZATAINAK 
ASP CSATLAKOZÁSA   

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2017. június 13-án a 
Miniszterelnökség értesítette Lajosmizse Város Önkormányzatát, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-
2017-00895 azonosító számú, �Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte. 

Az elnyert támogatás összege 8.996.395.- forint. A támogatói okirat 2017. június 13-án került aláírásra. 
A vonatkozó jogszabályok értelmében Magyarországon minden önkormányzatnak kötelező csatlakozni 
az ASP rendszerhez a jogszabályban meghatározott határidőben. Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Felsőlajos Község Önkormányzata, valamint az önkormányzati intézmények 2018. január 01-től 
kötelesek rácsatlakozni az ASP rendszerre. A támogatás összegét az ASP rendszerhez történő
csatlakozáshoz szükséges tevékenységek megvalósításához használhatja fel az önkormányzat.  

Ünnepi közgyűlés 
rangos elismerésekkel
A megye kiválóságait idén 
is díjazta a megyei önkormányzat

Október 20-án, pénteken tartotta ünne-
pi ülését a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a 
Lakiteleki Népfőiskolán. A rendezvény egyik 
fő apropója az 1956-os forradalmi megemlé-
kezés volt, de ez alkalommal kerültek átadásra 
a megyei kitüntető díjak is. E nívós elismeré-
sek azoknak a személyeknek, közösségeknek 
adományozhatók, melyek kiemelkedően ered-
ményes teljesítményükkel szolgálták a megye 
érdekeit és javát. A legrangosabbnak számító 
„Bács-Kiskun Megyéért Díj”-at idén Kurucz 
András, a kiskőrösi Protokon K� . nyugalma-
zott ügyvezetője és Versegi János, a kecske-
méti VER-BAU K� . tulajdonos-ügyvezetője 
kapta.

A rendezvényt Lezsák Sándor házigazda 
köszöntői szavai nyitották meg, majd ünnepi 
beszédet mondott Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke. 

A kitüntetettek nevében Szemereyné Pataki 
Klaudia mondott köszönetet és egyben törté-
nelminek nevezte a mai napot, amikor a városi 
és a megyei közgyűlés közösen ünnepelhet.

A MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI  
OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
2017. ÉVI FEJLESZTÉSE  

Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2017. augusztus 31-ig elkészült a TOP-
1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számú, �”Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat 2017. évre tervezett fejlesztési üteme. 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. június 14-én aláírta a Támogatási szerződést az elnyert 150 
millió forintos támogatás vonatkozásában. A kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően vállalkozási szerződéseket írt alá az önkormányzat a GOMÉP Ipari és 
Kereskedelmi Kft-vel, amely alapján a kivitelezési munkálatok 2017. július 11-én elkezdődhettek. A 
2017. év nyarára tervezett fejlesztések határidőben elkészültek, amelynek eredményeként az óvodás 
gyermekek szeptemberben már a megújult székhelyintézményben és tagintézményekben kezdhették a 
nevelési évet. A 2017. évre tervezett fejlesztési ütem a székhely intézmény régi szárnyának, valamint a 
Rákóczi és Szent Lajos utcai óvodai tagintézmények teljes belső felújítását foglalata magában. 
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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

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. • Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu

Befejeződött az Óvoda utcai útépítés
Felsőlajos Község Önkormányzata mint el 

nem adósodott település 10 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást kapott Magyarország 
Kormányától. A jelentős fejlesztési keretből és 
önkormányzati saját forrásból az Óvoda utca 
Fő utca és Akácfa utca közötti szakaszának asz-
faltozására került sor.

Felsőlajosi Polgárőr Egyesület
A Felsőlajosi Polgárőr Egyesület 2017. októ-

ber 27-én értekezletet tartott, ahol az elnök meg-
köszönte mindenkinek a munkáját és a hozzáál-
lását. A Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnoka is 
megköszönte az együttműködést, és külön kö-
szönte, hogy a szomszédos települések rendez-
vényeit kölcsönösen segítik a polgárőrök. Az 51 
tagból álló szervezet célja nem változott: a helyi 
közrend és közbiztonság védelme, a bűnmeg-
előzésben való közreműködés, az állampolgá-
rok személyi biztonságának védelme, az állami, 
önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem 
elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, 
a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti biza-
lom és együttműködés erősítése. Rendkívüli ve-
szélyhelyzetek esetében a védekezésben, a károk 
megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás 
és az újjáépítés feladataiban való részvétel.

Idősek napja
Az elmúlt évekhez hasonlóan Felsőlajos 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ide évben is köszönteni fogja a település idő-
seit 2017. november 24-én. A vezetés itt szeret-
né megköszönni az időseknek az egész életen 
át tartó munkájukat, a településért végzett tevé-
kenységüket. A jövő generációja, az óvodások 
és az iskolások is nagy tisztelettel készülnek a 
nagyszüleiknek és a szép korúaknak egyaránt, 
hogy hálájukat fejezzék ki tanításukért, bölcses-
ségükért. A hagyományoknak megfelelően a 
vendéglátás és beszélgetés után az Önkormány-
zat apró ajándékkal lepi meg az éltes korúakat, 
mindenkinek jó egészséget kívánva.

Hírek a felsőlajosi óvoda életéből
A 2017/18–as nevelési év első hónapjában 

az új kis óvodások sikeresen beszoktak, mind-
annyian fokozatosan szokták meg az óvodai na-
pirendet, szokásokat, a régi óvodásaink pedig 
gyorsan és zökkenőmentesen rázódtak vissza 
az óvodai élet mindennapjaiba.

Többféle lehetőséget biztosítunk délutáni 
foglalkozások keretein belül a tehetségek ki-
bontakoztatására, ilyen program többek között 
az Apróka Ugróka, Ovi Foci, Zenei Tehetség-
gondozás, Agyagozás, Angol- és Legoszakkör. 

Október elején papírgyűjtést szerveztünk, 
hálásan köszönjük minden kedves szülő segítő 
munkáját.

Október 3-án a lajosmizsei óvoda által szer-
vezett Mesevetélkedőn óvodánkat Füzesi Ákos 
képviselte nagyon szép eredménnyel, ezúton is 
gratulálunk neki!

Az aradi vértanúk emlékére rendezett ünne-
pi műsort október 6-án délután néztük meg a 
Faluházán, ezt követően pedig részt vettünk a 
Fáklyás felvonuláson is.

Október 12-én nagycsoportosaink kukori-
catörésen voltak Kun János tanyáján. Hálásan 
köszönjük neki, hogy hozzájárult e tartalmas 
délelőtt létrejöttéhez, valamint külön köszön-
jük egy volt óvodásunk édesapjának, Kukucska 
Pálnak, hogy lovas kocsijával az idén is rendel-
kezésünkre állt.

Ebben az időszakban már két alaklommal 
vettünk részt focisainkkal a Bozsik Fesztiválon, 
ahol az ügyes lábú csemetéink megcsillogtat-
hatták labdakezelési tudásukat. Köszönjük a 
szülők támogatását, akik a gyerekek szállításá-
ban segítenek!

Október 25-én délelőtt bábszínházi előadá-
son voltunk a lajosmizsei művelődési házban, 
ahol „A három kismalac” című színvonalas 
előadást néztük meg. Köszönjük a lehetőséget 
a lajosmizsei óvodának!

A székhelyintézményünk által szervezett 
„Énekes Pacsirták Találkozóján” két kislány 
képviselte óvodánkat, név szerint Pető Ilona és 
Sánta Annamária. Mindketten nagyon ügyesek 
voltak: kitüntetéssel szerepeltek ezen a tehet-
séggondozó programon.

Az elkövetkezendő időszakban a nagycso-
portosok az idősek napjára készülnek műsor-
ral, a kicsik pedig a Gondolkodj Egészségesen! 
országos programban vesznek részt.

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány az 
idén is megszervezi a Jótékonysági Ruhabörzét 
és az Adventi Vásárt, melyre szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Jótékonysági Ruhabörze időpontja: 
2017. december 13. (szerda) 9-16.30 óráig
2017. december 14. (csütörtök) 8-15 óráig
Adventi vásár időpontja: 
2017. december 19. (kedd) 9-13 óráig
2017. december 20. (szerda) 8-12 óráig   
 Szabó Márta

„Járd ki, lábam, járd ki most! Nem 
parancsol senki most!”

Rendhagyó iskolai énekóra a Muzsikással a 
felsőlajosi iskolában

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a 
levegő… semmi mással nem pótolható… Zene 
nélkül nincsen teljes ember” – vallják Kodály 
Zoltánnal, együtt a Muzsikás együttes tagjai is, 
akik elhatározták, hogy egészen közel viszik a 
népzenét a magyar diákokhoz.

2017. október 12-én iskolánknak is lehető-
sége nyílt a különleges találkozásra. Világhírű 
művészek előadásában eredeti népi hangsze-
reken élőben népzenét hallgatni önmagában is 
felejthetetlen élmény. A zenészek – vagy ahogy 
magukat hívják, muzsikások –  azonban azt is 
elmondták, hogy kik, hol, mikor és miért ját-
szották a sokunk számára ismerős dallamokat. 
Mind a diákok, pedagógusok, mind a zenekar 
számára felemelő élmény volt ez a délelőtt. 
Számunkra a zene, és a művészekkel való sze-
mélyes találkozás, a közvetlen hangvételű be-
szélgetés, a zenekar számára pedig a hangulatos 
környezet, a befogadó közönség és a szívélyes 
vendéglátás miatt, amit ezúton is köszönünk 
Felsőlajos Község polgármesterének és a Hiva-
tal dolgozóinak.

 
dr. Balogh László

jegyző
Juhász Gyula 
polgármester

HIRDETMÉNY
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. november 27-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST TART

A közmeghallgatás témakörei:
1. Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi tevékenységéről 

(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2018. évi elképzelésekről 
2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”)
A közmeghallgatás helye: Felsőlajos Község, Faluház Díszterme, Felsőlajos, Iskola út 12. 
Tájékoztatásul jelzem a Képviselő-testület és a lakosság részére, hogy a Közmeghallgatást 
követően sor kerül a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet ismertetése, 
lakossági véleményeztetése II. fordulójára!
Felsőlajos Község Önkormányzata nevében tisztelettel várja az érdeklődőket:
Felsőlajos, 2017. november 8.  Juhász Gyula sk. polgármester
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Egészségügyi Hét, Idősek Hete
• Tüdőszűrés

Lajosmizsén ismét ingyenes tüdőszűrés 
volt. Nagy volt az érdeklődés, összesen 387 fő 
jelent meg a szűrésen. A mammográ� ás szűrés 
ideje: november 30 - december 2.
• Idősek világnapja

Az idősek világnapja alkalmából Basky 
András polgármester és Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezető köszöntötte az időseket. Az 
ünnepségen az „Őzike” óvodai csoport előa-
dását tekinthették meg, majd ezt követően 
Horváth Gréta előadásában népdalokat, Me-
nyik Júlia előadásában „Jól van, apjuk” című 
mesét hallgathatták meg az idősek.

Az Idősek Hetének rendezvényei közül a La-
josmizsei Jász Hímzőkör szemet gyönyörköd-
tető munkáiból nyílt kiállítás nagy sikert aratott. 
Az érdeklődőknek Konyor Józsefné hímzőköri 
vezető tartotta a tárlatvezetést. Színvonalas előa-
dásában nemcsak a hímzés kialakulásáról szólt, 
hanem kitért városunk történelmi múltjára is.

• Egészség Expo
Idén is sikeres volt az Egészség-Expo. 9 ter-

melő mutatta be portékáit, amelyekből a látoga-
tóknak lehetőségük nyílt kóstolni és természe-
tesen vásárolni is.

• Szakmai fórumok, előadások
Antal Emese Mit (t)együnk, hogy jól 

(l)együnk?, Meleg Sándor Káosz a fejekben 
- félreértések és tudatos megtévesztések a 
táplálkozásban, Dr. Orosz Enikő Inzulinrezisz-
tencia és cukorbetegség témában tartott előadá-
sát nagy érdeklődés övezte. Horváth Veronika 
mentőtiszt a helyes újraélesztés menetét, tech-
nikáját mutatta be. Az előadók magas szintű fel-
készültségének köszönhetően sok új, hasznos is-
merettel vértezhették fel magukat az érdeklődők.

• Véradók köszöntése
2017. október 5-én az idei évben jubiláló 

véradókat köszöntette Basky András polgár-
mester, a Magyar Vöröskereszt  Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete és az Egészségház Munka-
társai. A jubilálók kitüntetést vehettek át az 
Egészségház aulájában, amelyhez szívből gratu-
lálunk, s köszönjük véradásukat!

XVII. Szakmai Napok, Egészség-Expo
Idősek Hete – Létszámkimutatás 

2017. október 2–6.

Program megnevezése Fő

Szürke- és zöldhályogszűrés 25

Alkaros csontsűrűségmérés 72

Hallásállapot-felmérés 22

Egészség-Pont (Ingyenes 
vérnyomásmérés, vércukormérés, 
koleszterinmérés, pulzusellenőrzés, 
testtömegindex-számítás, diétás 
tanácsadás)

83

Frissítő masszázs 11

Gégerákszűrés 19

Szájüregidaganat-szűrés 75

Terhes- és kismama 
fogászati szűrés, tanácsadás 4

Fogsorhasználati tanácsadás 4

Melanomaszűrés 13

Csípő- és térdprotézisműtétet 
követően otthon végezhető 
gyógytornagyakorlatok 

1

Nőgyógyászati rákszűrés

Terhestanácsadás 
várandós anyák részére 11

PSA-szűrés

PSA-szűréshez kapcsolódó urológiai 
szűrés 25

Mammográ� ai szűrés 11.30-12.01 200

Tüdőszűrés 10.11-12 387

Véradás 66

Diétás tanácsadás 6

Egészség-expo kiállítás és vásár 480

Gyermek egészségmegőrző programok 840

Szakmai fórum, előadás 159

Idősek Hete 308

Összesen: 3016
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 Változott a szociális 
ellátások térítési díja

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Lajos-
mizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 

20.) önkormányzati rendelete 2017. december 
1-jétől módosul.  

A házi segítségnyújtás esetében a személyi 
gondozás és a szociális segítés gondozási óradí-
ja 700 Ft/óra. A megállapított összeg a maga-
sabb gondozási szükségletű személyek számára 
mérséklést jelent.

Fontos változás, hogy az idősek nappali 
ellátásának (idősek klubja) igénybevétele men-
tesül a térítési díj� zetési kötelezettség alól 
decembertől 1-től. 

Az étkeztetésért � zetendő térítési díj nem 
változott. Meleg Sándor, 
 EGYSZI, intézményvezető-helyettes
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI 
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Ebben az évben is számítunk 
a véradók segítségére!

2017. december 07. 8.30-13.00
2018. március 08. 8.30-13.00
2018. június 14. 8.30-13.00
2018. október 04. 8.30-13.00
2018. december 06. 8.30-13.00

HELYSZÍN: 
Egészségház, I. emelet, 
Lajosmizse, 
Dózsa György út 104-106.

2018. december 06. 8.30-13.00

Dózsa György út 104-106.

 Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása
Hétköznap: 16.00-8.00 Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00–8.00

2017. augusztus hónap

1. Dr. Gócz Irén
2. Dr. Márton Rozália
3. Dr. Rónay Zsolt
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Gócz Irén
6. Dr. Takács Vilmos
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Lódi Brigitta
9. Dr. Márton Rozália
10. Dr. Gócz Irén
11. Dr. Márton Rozália
12. Dr. Gócz Irén
13. Dr. Ágó Zsuzsanna
14. Dr. Szabó Béla
15. Dr. Lódi Brigitta
16. Dr. Lódi Brigitta

17. Dr. Rónay Zsolt
18. Dr. Takács Vilmos
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Takács Vilmos
21. Dr. Márton Rozália
22. Dr. Jankahidy Andrea
23. Dr. Rónay Zsolt
24. Dr. Márton Rozália
25. Dr. Vitányi Györgyi
26. Dr. Gócz Irén
27. Dr. Szabó Béla
28. Dr. Márton Rozália
29. Dr. Gócz Irén
30. Dr. Márton Rozália
31. Dr. Rónay Zsolt

2017. december 24. (vasárnap) szenteste
2017. december 25. (hétfő) karácsony

2017. december 26. (kedd) karácsony másnapja

Karácsonyi „Cipősdoboz”-akció! 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

 
2017. év karácsonyára meghirdeti „Cipősdoboz”-programját! 

 
Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, hogy a karácsony igazi ünnep lehessen minden gyermek számára! 

 
Keressen egy jó állapotban lévő üres dobozt, töltse meg ajándékokkal és örömet okozó dolgokkal! 

Mi kerülhet a csomagba? 
 
Használt jó állapotú (feleslegessé vált, kinőtt, megunt) vagy újonnan vásárolt kincsekkel lehet megtölteni. 

 ruhanemű, lábbeli 
 tartós élelmiszerek, konzervek 
 édességek: cukorkák, csokoládé, szaloncukor… 
 játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok… 
 iskolai eszközök: toll, ceruza, számológép, zsírkréta, kifestők, képeskönyv, iskolatáska… 
 higiéniai eszközök: fogkrém, szappan, fésű, sampon… 

 
NE TEGYEN a csomagba! 

 
 használhatatlan vagy szennyezett tárgyakat 
 agresszivitásra késztető játékokat 
 romlandó ételeket 
 semmilyen alkoholtartalmú italt 

 
Az ajándékcsomagra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú és nemű gyermeknek szánja, pl. “fiú 12″ vagy 
“lány 8″! 

Az elkészült ajándékcsomagot, kérjük, juttassa el az Egészségházba! 
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106., I. emelet) 
 

Kezdeményezésünkhöz várjuk természetes személyek, civil szervezetek, cégek, intézmények csatlakozását! 
 

A beérkezett ajándékok szétosztása 2017. december 13-án, a Luca-napi Gyermekkarácsonyi Ünnepségen 
fog megtörténni. 
 

További tájékoztatás a 76/556-180 és 76/556-181 telefonszámon kérhető.  
 
Köszönjük az adományokat!  
 
 
 
 
 

 
Józsáné dr. Kiss Irén 

EGYSZI-intézményvezető 

FELHÍVÁS
Segítsen, hogy segíthessünk!

Városunkban idén télen is sok embernek fog gondot okozni a tűzifa beszerzése, 
a fűtés megoldása. Erre a problémára keres megoldást Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a tulajdonában lévő 
földterületen, telken elszáradt, beteg fa van, és felajánlja tűzifának, jelezze
felénk! Segítséget jelent az is, ha korábban kivágott, ritkított, megnyesett fákat, 
ágakat a tulajdonosa már nem hasznosít és az elszállítható. 

Intézményünk a helyi Önkormányzat támogatásával vállalja a fák kivágását, a 
már kivágott fák elszállítását és a rászorulóknak történő kiosztását. 

Közterületen és magánterületen található ép, egészséges fák kivágását, 
parkosítási, talajrendezési munkálatokkal összefüggő munkálatok elvégzését 
nem vállaljuk. 

A felajánlásokat az alábbi lehetőségeken várjuk:
személyesen az Egészségházban Fekete Zoltánnál
telefonon a 06/76/556-183 számon

Segítő közreműködésüket kérjük és köszönjük! 

Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezető 

Szociális munka napja

November 12. a szociális 
munka napja. Ez alkalomból 
köszöntjük az idősgondozás 
és a gyermekvédelem terüle-
tén dolgozó munkatársakat, 

szakembereket.

„Önmagunk megtalálásának 
a legjobb módja, 

ha elveszünk 
mások szolgálatában.”

(Mahatma Gandhi)

TÁJÉKOZTATÁS
téli szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény értelmében Lajosmizse Város Önkormányzata 
ingyen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetést.

A téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításának ideje: 2017. de-
cember 27 - 2018. január 02. (4 nap) (munkaszüneti és ünnepnapo-
kon nincs étkeztetés) 

Az igénybevétel módja: napi egyszeri meleg étel biztosítása el-
vitellel, csomagolva

Helyszíne: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106. 

Az ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetést az a személy veheti 
igénybe, aki nyilatkozatot (a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyer-
mekétkeztetés igénybevételéhez) kitöltve, aláírva 2017. december 
11. napjáig leadta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Bognár Szilvia
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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eTwinning konferencia Athénban
Learning to think in a digital society

A számítógépes gondolkodás volt a kiemelt 
témája az Athénban 2017. 09. 28.–30. között 
megrendezett tematikus konferenciának. Óriási 
megtiszteltetés volt számomra, hogy hazánkat 
én képviselhettem a több mint 100 fős rendez-
vényen, ahol az Európai Unió országainak ta-
nárai mellett az eTwinning Plus programjához 
csatlakozó országokból is voltak képviselők.

Napról-napra mindinkább érezhető, hogy 
a digitális technológiák használata egyre na-
gyobb teret nyer az alap- és középfokú okta-
tásban. A legmodernebb eszközök nemcsak 
hatékonyabbá teszik a tanulást, hanem kedvet 
is csinálnak hozzá, hiszen élményekben gazdag 
környezetet nyújtanak a diákok számára. A di-
gitális eszközök lehetőséget teremtenek továb-
bá számos együttműködési, kommunikációs, 
prezentációs kompetencia fejlesztésére, ame-
lyek ma már nélkülözhetetlenek a felsőoktatás-
ban és a munkaerőpiacon.

A nyitónapon elhangzott, hogy a számítógé-
pes gondolkodás alapjainak elsajátítása ma már 
az általános műveltség része. Fontos, hogy ta-
nítványaink értsék a digitális világ működését, 
el tudják képzelni az információs társadalom 
felszíne mögötti történéseket.

„Az olvasással, az írással és a matematikával 
azonos szintre kell emelni a számítógépes gon-
dolkodást is, hogy teljes értékűvé váljon minden 
diák elemzőképessége.” – hangsúlyozták az 
előadók Jeannette Wing elméletét.

A Web We Want nevű weboldal (magyarul: 
Internet, ahogy mi szeretnénk) segítséget nyújt 
a diákoknak abban, hogy milyen jogaik és köte-
lességeik vannak az online világban. Megismer-
hetik mások véleményét a különböző online te-
vékenységekről. Arra ösztönzi a � atalokat, hogy:
• gondolkodjanak saját maguk és kortársaik 

viselkedéséről
• jobban megértsék, milyen lehetőségeket 

nyújt az internet, és milyen kihívásokkal 
szembesülhetnek annak használata során

• olyan készségeket sajátítsanak el, melyekre 
jövőbeli életük és pályafutásuk során is 
szükségük lehet. 

Jó volt más országbeli kollégákkal beszél-
getni, tapasztalatot cserélni, meghallgatni a 
véleményüket. Nagyon örülök és hálás vagyok, 
hogy egyedüli magyarként részese lehettem 
ennek a sokszínű és érdekes rendezvénynek. 
Bízom benne, hogy munkám során sikerül a 
digitális kompetencia jelentőségét hangsúlyozó 
eTwinning projekteket megvalósítani. Olyan 
kollégákkal tudtam kapcsolatot kiépíteni, akik 
velem együtt úgy gondolják, hogy napjainkban 
egyre fontosabb fejleszteni a gyerekek logikus 
gondolkodását, illetve a szabálykövető és a 
problémamegoldó képességét.

Adonyi Gabriella

Pályaválasztási nap

Iskolánk arra törekszik, hogy minden tanu-
ló kapjon támogatást saját lehetőségeinek jobb 
felismerésében, kibontakoztatásában, egyéni 
igényeinek megfelelően. Ezért rendeztük meg 
november 6-án a Pályaválasztási Napot, mely-
nek keretében diákjaink több szakmával, hi-
vatással ismerkedtek meg. Üzemlátogatásokon 
vettek részt, voltak egyebek mellett a Mizsepack 
K� .-nél, a Folplast K� .-nél, a Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó nyomdaüzemében, illetve 
a lajosmizsei Tűzoltóságon és a helyi rendőrőr-
sön is.

A nap záróakkordjaként a 8. évfolyamos ta-
nulóknak és szüleiknek megrendezésre került 
a pályaválasztási fórum, amelyen 15 középis-
kola képviselője adott személyes tájékoztatást 
az érdeklődők számára. A fórum első részében 
röviden ismertették az intézményük kínálatát, 
a második felében pedig egyéni beszélgetésre 
volt lehetőség a szülők és gyermekeik számára.

 Pósfay Péterné pályaválasztási felelős

Beiskolázást segítő program
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskola erre az évre is elkészítette a 
beiskolázást segítő programsorozatát. Ennek fő 
célja, hogy segítséget nyújtsunk a nagycsopor-
tos kisgyermekek iskolaválasztásához. A prog-
ramok lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki 
megismerhesse az intézményt és az abban folyó 
oktató-nevelő munkát.

2017. október 20-án közös éneklésre, játék-
ra, kézműves-foglalkozásra hívtuk a gyerekeket 
és családjaikat. A tantermekben kipróbálhatták 
a modern oktatás eszközét, az interaktív táblát 
is.

A foglakozás jó hangulatú vendéglátással 
zárult. A jelenlevőknek köszönjük, hogy el-
fogadták meghívásunkat! Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a további rendezvé-
nyeinkre is!

 Szervezők

Családi nap az iskolában
A 2017/18-as tanévben is megrendezésre 

került iskolánkban a Családi Nap, melyet szept-
ember 29-én tartottunk.

Az Európai Sporthét alkalmából az iskola 
tanulói 2017 m-t futottak. Ezzel indult a nap. 
Ezt követően délig a felső tagozat sportprogra-
mokon, az alsó tagozat játékos vetélkedőn vett 
részt.

Új színfoltként kiállítást rendeztünk a 
díszteremben iskolánk volt diákjainak művészi 
alkotásaiból.

Délután változatos programokon vettek 
részt iskolánk tanulói mellett a leendő első osz-
tályosok is.

Programok: ugrálóvár – falmászás – kéz-
műveskedés – lovaglás – gólyaláb – népi játé-
kok – peonzabemutató – tűzzsonglőr – íjászat 
– arcfestés – indiaitánc-bemutató – Csöröm-
pölők együttes fellépése – táncház.

Köszönjük a szponzorok, szülők, pedagógu-
sok munkáját!

Kovácsné Szegedi Mária, 
Molnár Gabriella

Határtalanul – 17
A Határtalanul! program célja a ma-

gyar-magyar kapcsolatok építése, személyes 
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A prog-
ram a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét 

tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti 
összetartozás operatív programja. Keretében 
magyarországi iskolák tanulói az állam támo-
gatásával osztálykiránduláson vesznek részt a 
szomszédos országok magyarlakta területein, 
így személyes tapasztalásokat szereznek a kül-
honi magyarságról.

2017 októberében a Lajosmizsei Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola diákjai az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtala-
nul! pályázatának támogatásával meglátogatták 

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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Erdély csodaszép tájait. A pályázat 
lehetőséget nyújtott, hogy a diá-
kok kényelmes szálláson lakjanak, 
változatos programokon és egy 
közös táncházon vegyenek részt. 
A diákok többek között felkeresték 
az Elekes Vencel iskolát, megcso-
dálták Déva várát, a Vajdahunyad 
várát, a parajdi sóbányát, a teker-
gőpataki Súgó cseppkőbarlangot, 
a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost, 
a csíkszeredai Mikó-várat, a csík-
somlyói templomot és még számos 
helyi nevezetességet, képzőművé-
szeti és irodalmi emléket. A kirán-
duláson részt vett tanulók és kísé-
rőik is felejthetetlen élményekkel 
tele tértek haza.

Színes ősz az iskolában
Az iskolában már évek óta arra 

törekszünk, hogy modern oktatási 
módszerek segítségével szerezhes-
senek új ismereteket tanulóink. A 
2. évfolyam októberben Őszi pro-
jekthéten vett részt. Ezen a héten 
minden nap más témán keresztül 
ismerkedtünk az évszakkal.

Részt vettünk birsalmaszüre-
ten, ahol a közös munka örömének 
átélése mellett ismerkedtek a fával 
és gyümölcsével, a természet és az 
évszakok változásával. Köszönjük 
Bujdosó Jánosné Terike néninek 
a lehetőséget, és a Lénárt K� -nek, 
hogy segítettek a kijutásban!

A következő két napon csuhé-
báb készítésével foglalatoskodtak 
a tanulók. Ezen a tevékenységen 
keresztül felelevenítettünk régi ha-
gyományokat, népszokásokat.

Ezek után egy vitaminbom-
ba robbant. A vitaminokról szóló 
kis� lm megtekintése után közösen 
őszi gyümölcssalátát készítettünk 
a gyerekekkel. Nagyon élvezték a 
feladatot és a � nomság elkészíté-
se után jóízűen fogyasztották el. 
Természetesen a sport sem hiány-
zott a héten. Egy vidám hangulatú 
sportvetélkedőn vehettek részt ki-
csik és tanítóik.

A projekt zárása alkalmából 
egy rövid műsorral készültek a 
tanulók, felelevenítettek egy Mi-
hály-napi vásári hangulatot, amely 
során dalokat, versikéket, mon-
dókákat tanultak és mutattak be 
a közönségnek. A tanulók őszi 
munkáiból pedig egy kiállítást te-
kinthetnek meg az érdeklődők a 
volt kollégium aulájában.

Bízunk abban, hogy a tapaszta-
lati úton szerzett ismeretek hosszú 
távon is megmaradnak a tanu-
lóinkban. Köszönjük azoknak a 
szülőknek, érdeklődőknek, akik 
kíváncsiak voltak arra, hogy mi 
folyik az iskolánkban, és eljöttek, 
hogy egy rövid fotóbeszámoló se-
gítségével betekintsenek gyerme-
keink iskolai életébe!
Veszelszkiné Nagy Erika pedagógus

CodeWeek az iskolában
Októberben ötödik alkalom-

mal rendezték meg a CodeWeeket, 
az Európai Programozási Hetet, 
ahol a cél megfoghatóbbá, életsze-
rűbbé tenni az informatikát. En-
nek keretében Osbáth Barna tanár 
úr a robotok generációival ismer-
tette meg a diákokat. A gyakorlati 
feladatmegoldásokat motivációs 
oktató� lm is kísérte. 

A robotprogramozás nemcsak 
egy élményalapú oktatási anyag, 
amely felkelti a gyerekek érdek-
lődését, hanem olyan ismertekkel 
és szemlélettel is gazdagítja őket, 
amely a kreativitást és a probléma-
megoldást egyaránt fejleszti.

 László Gergely

Hospitáció Németországban, 
a bajorországi af� ngi 
reáliskolában

A Goethe Intézet szervezésé-
ben, a Bajor és a Magyar Oktatási 
Minisztérium támogatásával 2017. 
szeptember 9-23. között kéthetes 
hospitáción vettem részt. Tulaj-
donképpen az idei tanévben két-
szer kezdtem el ezt a tanévet.

A két hét alatt módom volt 
megismerni a bajor oktatási 
rendszert, az a�  ngi reáliskola is-
kolakezdését, iskolai életét, több-
féle órákon vehettem részt, ahol 

módszertani táramat bővíthettem, 
megismerhettem a tantestület pe-
dagógiai, tanítási munkáját is. És 
nem mellesleg a német beszéd-
készségemet is fejleszthettem. 
Igyekeztem megismerkedni a ba-
jor vendégszeretettel, és a bajor 
specialitásokkal is.

Kinn tartózkodásom alatt én is 
igyekeztem szűkebb hazámat, az 
iskolámat az ottani diákokkal, ta-
nárokkal megismertetni. Kiállítást 
szerveztem az aulában, és hozzá 
totót is készítettem, magyar és la-

josmizsei ajándékokkal díjaztam a 
résztvevő gyerekeket. Köszönet az 
Önkormányzat és a polgármester úr 
ebben nyújtott segítségéért. És hogy 
a vendéglátóim emlékezzenek rám, 
kulináris élvezetekkel is elkápráztat-
tam őket, egy jó marhalábszár pör-
költtel, és tejes pitével Tanyacsárda 
módon elkészítve, lajosmizsei eper- 
és sárgabaracklekvárral.

Nem utolsósorban igyekeztem 
iskolánk számára testvériskolai 
kapcsolatot kialakítani. Remélem, 
siker koronázza ezen törekvéseim 
sorát. Sápiné Aczél Ágnes, 
 magyar-német szakos tanár

Szüret
A 4.b osztály Lakitelken szüre-

ti munkálatokkal ismerkedett. A 
munkából is kivették a részüket. 
Nagyon ügyesen szedték a szőlőt: 
bönge se maradt utánuk. A háziak 
nagyon � nom bográcsos pörkölt-
tel jutalmazták őket. A csapat ap-
raja-nagyja � nom musttal térhe-
tett haza.  Szilaj Kata

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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MEGHÍVÓ 

A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERETETTEL 
VÁRJA A NAGYCSOPORTOS GYERMEKEKET ÉS HOZZÁTARTOZÓIKAT A BEISKOLÁZÁSI 

PROGRAMJAIRA! 

SZEPTEMBER  

 CSALÁDI NAP 

OKTÓBER  

 ISMERKEDÉS AZ ISKOLÁVAL 
 KÖZÖS BARKÁCSOLÁS 
 „ISKOLAKÓSTOLÓ” 

 

  
NOVEMBER 

 NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK 
 

DECEMBER 

 „TÉLI  VARÁZS” 
KÖZÖS  ÜNNEPVÁRÁS 

  

JANUÁR 

 KIÉ LESZ A KUPA? 
VÁLTÓVERSENY AZ OVIS 
CSOPORTOK KÖZÖTT 
 

FEBRUÁR 

 „TÉLŰZŐ FOGLALKOZÁS” 
 NYÍLT NAP A NAGYCSOPORTOS 

GYERMEKEK SZÜLEINEK 
 

  

MÁRCIUS 

 „ISKOLÁBA HÍVOGATÓ” 
MESEJÁTÉK 

 GERGELYJÁRÁS – 
NÉPHAGYOMÁNYOK 
FELELEVENÍTÉSE  

ÁPRILIS 

 BEÍRATKOZÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ 

 BEÍRATKOZÁS 

  

MÁJUS 

 „TAVASZKÖSZÖNTŐ” AZ 
ÓVODÁBAN 

JÚNIUS 

 OVISOK FOGLALKOZÁSA AZ 
ISKOLÁBAN A LEENDŐ 
TANÍTÓKKAL 

 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

  

AUGUSZTUS 

 CSALÁDLÁTOGATÁS 
 GÓLYATÁBOR 

 

SZEPTEMBER 

 ISKOLAKEZDÉS 

  

 
ELÉRHETŐSÉGEINK: 

LEVELEZÉSI CÍM: LAJOSMIZSE, SZABADSÁG TÉR 13. E-MAIL CÍM: TITKARSAG@LMSULI.SULINET.HU 

TEL.: 06 76/ 356-156  HONLAP: WWW.LMSULI.SULINET.HU 

 

LM Hirlap 62 (2017-06) 1.indd   9 2017. 11. 15.   PM 2:49



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

10  | HÍRLAP | 2017. november–december | | HÍRLAP | 2017. november–december |  11

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

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

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

Dalos Pacsirták Találkozója
Idén október 26-án rendeztük meg a köz-

ponti óvodában az immár hagyománnyá vált 
Dalos Pacsirták Találkozóját az Ének-zene 
munkaközösség szervezésében.

Összejövetelünk célja a zenei-művészeti 
tehetséggondozás, mely óvodánk nevelési fel-
adatai közé tartozik. Továbbá a zene, az éneklés 
megszerettetése a gyermekekkel, ezzel példát 
mutatva a szülőknek is. Évről évre megtapasz-
talhatjuk az óvodás gyermekek lelkesedését, 
bátorságát, hallhatjuk dalaikat, amiből az egyik 
egy kötelező, a másik egy szabadon választott 
dal. A gyermekeket a szülők és óvodapedagó-
gusok közösen készítették fel.

Idén a résztvevők közül az alábbi gyermekek 
bizonyultak a legügyesebbeknek, akik oklevél-
lel és értékes hangszernyereménnyel térhettek 
haza:
• Deme Janka
• Duka Alexandra
• Pető Ilona
• Sánta Annamária
• Szabó Lelle
• Vass Rebeka

Előadásmódjukkal, tehetségükkel megy-
győzték a zsűrit, melyet Berta István és Magi 
Krisztián alkotott. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni, hogy minden évben számíthatunk 
segítségükre és szakértő tudásukra!

A találkozón, melynek a Meserét Óvoda 

központi épülete biztosított helyszínt, minden 
kisgyermek névre szóló emléklapot és csokolá-
dét kapott ajándékba.

Hagyományunkat a következő évben is foly-
tatjuk, várjuk szeretettel a tehetséges gyermekeket.

Holló Erika, 
az ének-zene munkaközösség tagja

Ovisok az Idősek Klubjában
Nagy örömünkre szolgált, hogy 2017. októ-

ber 3-án az idősek napja alkalmából meglepe-
tés műsorral örvendeztethettük meg az Idősek 
Klubjának tagjait.

Már szeptemberben meghívást kaptunk 
erre a csodálatos rendezvényre. Ettől kezdve 
nagy lelkesedéssel készültek a gyermekek a 
szereplésre. A fellépés napján sok szeretettel, 
örömmel és izgalommal álltak az idős Nénik 

és Bácsik elé. A hálás közönség tapssal fogadta 
az apróságokat, akik hangulatos dalos játékok-
ból, mondókákból, valamint néptáncból kötött 
csokrot adtak át az ünnepelteknek.

A műsor végén a közönségben helyet fogla-
ló egyik Néni köszönetképpen egy dalt énekelt 
a gyerekeknek, amely neki a legkedvesebb 
gyermekkori emlékei közül való. A dalt csillogó 
szemmel és nagy � gyelemmel hallgatták 
a kicsik, ezután pedig a Klub ebédlőjében 
csodálatos vendéglátás és apró ajándékok vár-
tak rájuk.

Köszönjük a lehetőséget, hogy örömet sze-
rezhettünk az Időseknek! Az elkövetkezendő 
évekre nagyon jó egészséget és vidám együtt 
töltött perceket kívánunk Mindannyiuknak! 

Ősz a bölcsődében
A bölcsődei beszoktatás a végéhez érkezett minden család számára. 

Örömmel tölt el, hogy a csoportszobákból a sírás helyett nevetés hallat-
szik, bekukkantva hozzájuk pedig mosolygós arcú, sürgő-forgó, tevékeny 
gyerekeket láthatunk, akik néha ki sem látszanak a festékből, a gyurmá-
ból, a vonatok és autók rengetegéből vagy épp a főzőcskézésből! 

Minden évben, hagyományként, töklámpásokat készítünk ilyen-
kor ősszel, a „Tök jó nap!” keretén belül. Az bölcsőde apraja-nagyja és 

a szülők is teljes erőbedobással és nagy aktivitással dolgoztak a töklám-
pásokon, amelyek azután a bölcsőde teraszát díszítették a gyerekek nagy 
örömére. A szülőknek köszönhetően kóstolhattak a gyerekek sült tököt, 
melynek illata bejárta az egész bölcsődét. Különféle dísztökökkel, őszi 
termésekkel díszítettük a bölcsőde auláját és a csoportszobákat. Nagyon 
kellemes délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük a szülők aktív részvételét!

 Hajdú Zoltánné 
intézményegység-vezető

Őzike csoport, az óvó nénik és a daduska néni
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Kalandozás Meseországban
Napjainkban a családok életritmusa fel-

gyorsult. A családok együtt töltött ideje rövid. 
A gyerekek naponta órákat töltenek a TV, a szá-
mítógép előtt, s így a kommunikációs mintákat 
a TV és a � lmek világa határozza meg. Hatása 
káros, hiszen nő a megkésett beszédfejlettségű, 
beszédhibás gyerekek száma. A gyerekek fej-
lődéséhez azonban elengedhetetlen a felnőttek 
(szülők, pedagógusok) példamutatása. Fontos, 
hogy nyitott szemmel járjunk a világban, s kö-
zösen a gyerekekkel vegyük észre az őket körül-
vevő világot. 

Hiába a felgyorsult kor, a gyakori rohanás, 
a túlzott stressz, a kicsiknek kell a gondosko-
dás. Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég egy 
apróság, például az esti mese, amely akkor a 
legnagyobb élmény, ha anya vagy apa olvassa 
fel. Ezek a sokszor számunkra is tanulságos és 
szórakoztató történetek nemcsak megtanítják 
a kicsiket világunk normáira, de fejlesztik szó-
kincsüket, fantáziájukat, színesítik belső képi 
világukat és nem utolsó sorban elmélyítik a 
szülő-gyerme k kapcsolatot.

Az anyanyelvi munkaközösség 2017.10.03-
án a meséket kedvelő gyerekeknek és szüleiknek 
„Kalandozás Meseországban” címmel családi 
mesevetélkedőt szervezett. E vidám délutánon 
szülő és gyerek párosnak hét próbával kellett 
megbirkóznia. A próbákat minden résztvevő 
kiállta, hiszen becsülettel felkészültek az előze-
tesen kiadott meselistában szereplő mesékből. 
A vidám „kalandozást” az aktív tevékenykedte-
tés, az egymás közti kommunikáció, az egyéni 
képességek kibontakoztatása, a közösségépítés 
jellemezte.

Minden résztvevő emléklapot, mesemanót, 
csokoládét kapott ajándékba. Köszönjük a tá-
mogatást a „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda 
Gyermekeiért Alapítványnak!

Ezúton szeretném megköszönni minden 
meseszerető felnőttnek és gyereknek, hogy 
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel és 
� gyelemmel fordult a mesék felé, segítette az 
olvasóvá nevelés megalapozását.

Helgert Lászlóné, 
az anyanyelvi munkaközösség vezetője

„Vitaminbábok” az Őzike csoportban
2017. október 18-án Alkotónapot tartottunk 

az óvodában. Erre az alkalomra szeretettel hív-
tuk és vártuk az Őzike csoportos gyermekek 
szüleit, hogy a kicsikkel együtt készítsék el ked-
venc zöldség� guráikat. Kértük, hogy hozzanak 
magukkal néhány érdekes színű és formájú 
zöldségfélét, valamint ötleteket és alkotó jóked-
vet. A díszítéshez szívesen fogadtuk a különféle 
bogyókat, virágokat, magvakat.

A zöldségfaragás, a közös tevékenykedés jó 
hangulatban telt. Néhány órára feledtette a min-
dennapi gondokat. Az „együttjátszás” közelebb 
hozta egymáshoz a szülőket és a gyermekeket. 
Alkalom nyílt az egymásra való oda� gyelésre, 
egymás segítésére (ötletek adásával, anyaggal, 
praktikus megoldásokkal).

Az elkészült „vitaminbábok” egy napig a 
csoportszobánkat díszítették, majd a gyerme-
kek hazavihették az alkotásaikat. Mindenki 
boldogan nézegette és mutogatta a saját zöld-

ségbábját, s végül néhányan azt is megfogal-
mazták: „Óvó néni, jó volt ez a nap!”

A jövőben kívánunk még sok ilyen jó napot 
minden kicsi „Őzikének” és az Anyukáknak 
egyaránt!

Köszönjük a Kedves Szülők aktív részvételét 
és támogatását!

Virágné Mujkos Erika 
óvodapedagógus

„Tök jó nap” a Szent Lajos 
utcai óvodában

A Cica és a Pillangó csoport október 27-én 
alkotó délelőttöt tartott a szülőkkel együtt. 
Vicces töklámpások és gesztenye ajtódíszek 
készültek. A vidám délelőtt lehetőséget adott 
az együttmunkálkodásra, élményszerzésre.

Köszönjük a felajánlott dísztököket Radics 
Lajosnak és családjának, valamint Marik Ist-
vánnak és Pető Lajosnak a gesztenyék előkészí-
tését.  Borbély Ella óvodapedagógus

Töklámpás készítése 
a Gomba csoportban

Az idei évben október 27-én töklámpás 
készítésére hívtuk a kedves szülőket a Gomba 
csoportba. A szülők már napokkal előtte kér-
dezgették, hogy milyen eszközökre lesz szük-
ség. Volt, aki még sohasem készített lámpást, 
ezért izgatottan látott neki a feladatnak a gye-
rekek segítségével. A szülők késsel faragtak, a 
gyerekek segítettek kiszedni a magokat; aki 
nem akart hozzányúlni, szóval biztatta apukáját 
vagy anyukáját, hogy még mit vágjon rajta. A 
fantáziának néha csak a kés szabott határt, mert 
a gyermekeknek olyan ötleteik voltak a lám-
pást illetően, amit a szülők nem mindig tudtak 
megvalósítani. A végeredmény azonban magá-
ért beszél, szebbnél szebb lámpások születtek. 
Az egyik anyuka jóvoltából tökös süteményt is 
kóstolhattunk, illetve sült tököt falatoztunk. A 
délelőtt olyan jól sikerült, hogy már a követke-
ző közös délelőttöt tervezzük.

Kunné Sipos Ágnes óvodapedagógus
A „Tündérkert” a Lajosmizsei 

Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

hálás szívvel köszönetét fejezi ki mindazon 
személyeknek, vállalkozóknak, akik 2016. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, ösz-
szesen 744 243,- Ft-ot, az Alapítvány részé-
re felajánlották!
Továbbra is várjuk szíves támogatásukat!
Adószámunk: 18359983-1-03
 Alapítvány Kuratóriuma Óvodásaink nagy örömmel vették birtokba az új 

komplex udvari játékot a székhelyintézményben
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AADDVVEENNTTII  UUTTCCAAZZEENNEE  
LLAAJJOOSSMMIIZZSSÉÉNN  

 

A VÁROSI KAMARAKÓRUS  
adventi énekekkel vár mindenkit 

2017. DECEMBER 20-ÁN SZERDÁN  
az alábbi helyszíneken: 

 
 
15.30     Kiss Cukrászda 

 
 

16.00     Apró autósbolt 
               Páldeák cipőbolt 
               Járvás virágüzlet 
 
16.30     Alexa butik 
               Dohánybolt 
 

 

 

MINIKONCERT 

GAZSI & JANI 

2017. december 15. (péntek) 19 óra 

Művház Kávézó 



MINIKONCERT 
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SPORT

A Lajosmizsei VLC hírei
Felnőtt csapatunk teljesítette célkitűzését az őszi szezonban. Az első 

Megye I-es évünkben elért biztos bennmaradás után a középmezőnyt cé-
lozta meg együttesünk. A 13 csapatos bajnokságban a 7. helyen állunk, 
úgy, hogy egy mérkőzésünk félbeszakadt Bácsalmáson a viharos időjárás 
miatt, míg a többi csapat már lejátszotta minden mérkőzését. Sikerült 
bravúros eredményeket is elérnünk, ezek közül is kiemelkedik a 2. helye-
zett, szerb játékosokkal felálló Jánoshalma otthonában elért győzelem (ez 
a csapat ezen kívül csak a 100%-os Kecskemét ellen hagyta el vesztesen a 
pályát az őszi idény folyamán!). Tíz labdarúgónk szerzett gólt; a házi gól-
király Kiss László, aki 7 mérkőzésen nem léphetett pályára eltiltás miatt.
• Legutóbbi eredmények:
Jánoshalmi FC – Lajosmizsei VLC 0-1, gól: Háry.
Lajosmizsei VLC – Kiskőrös LC 2-0, gól: Móra, Háry.
Soltvadkerti TE – Lajosmizsei VLC 1-1, gól: Sudár.
Lajosmizsi VLC – Harta SE 4-0, gól: Sudár, Radnóti, Palotai, Dóka D.
Bácsalmási PVSE – Lajosmizsei VLC - félbeszakadt.
Lajosmizsei VLC – Kiskunfélegyházi HTK 1-2, gól: Kovács.

Utánpótláscsapataink is befejezték őszi szereplésüket. A generációvál-
táson átesett i� úsági, U19-es együttesünk a 11. helyen végzett, a csapat 
leggólerősebb játékosa Patai Alex volt. U16-os serdülő gárdánk a 6. he-
lyen zárta az őszt. A legtöbb gólt Hupka Tamás rúgta.

Az U7-, U9-, U11-, U13-asaink az OTP Bank Bozsik Program ver-
senyrendszerében képviselték városunkat. Büszkék lehetünk rá, hogy 
minden korosztályban 2 csapatot tudtunk kiállítani, s bár nem hirdet-
nek eredményt, szépen fejlődnek i� ú labdarúgóink. Öt alkalommal mi 
is rendeztünk „Bozsik-tornát” városunk sportcentrumában, ahol alkal-
manként 120-130 � atal sportolt.

A téli időszakban teremtornákon vesznek részt a csapataink, a felnőt-
tek január közepén kezdik meg a felkészülést a tavaszi idényre.

A Lajosmizsei VLC vezetői és játékosai nevében Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok a Hírlap minden kedves olvasójá-
nak! Faragó Gyula

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Egyesületünk két bajnokságban játszik:
• Megye III. Bajnokság:

Eddig 6 fordulót játszottunk le, 2 győzelemmel és 4 vereséggel 6 pon-
tunk van. Ha a hátralévő fordulók jól sikerülnek, akkor ősszel az 5. helyen 
végzünk.
• Kecskemét Városi Bajnokság: 

A Mizsei Kisüsti csapata a múlt évi eredményei alapján feljutott az 1. 
Osztályba és a nagyon erős mezőnyben sikerült megszerezniük az első 
győzelmet. A Lajosmizsei AC csapata a 2. Osztályban eddig még nem 
veszített meccset. A Kisüsti csapat célja a bennmaradás az 1. Osztályban, 
a Lajosmizsei AC csapatának pedig a feljutás.

Kiskunmajsán szeptember 23-án Horváth István emlékversenyt ren-
deztek, melyre 4 csapattal a Lajosmizsei AC is benevezett. Nagyon jól 
sikerült a verseny, mind a 4 csapatunk bejutott a nyolcad-döntőbe, és si-
került a versenyt megnyerni.

 Szijjártó Pálné

Sakk
Október 7-én Kecskeméten a „Négy Évszak” országos sakkversenyen 

a lajosmizsei versenyzők közül Kozelka Ágoston szerepelt a legjobban, 
aki az U-15 korosztályban a svájci rendszerű versenyen hét fordulóból 
három ponttal a középmezőnyben végzett. Az U-12 korosztályban Erős 
Máté 2,5, Nagy Máté pedig 2,0 pontot ért el.

 Móczó István

Felnőtt csapatunk a jánoshalmi győzelem után

U9-es csapatunk

Lajosmizsei VLC - U11-U13
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SPORT TŰZOLTÓSÁG

Az októberi viharkárok felszámolása
Október utolsó napjaiban a nagy erejű szél-

vihar a Lajosmizsei Tűzoltóság működési terü-
letét (Lajosmizse, Felsőlajos, Ladánybene, Tá-
borfalva közigazgatási területe) sem kerülte el. 
Fakidőlésekhez, tetőcserepek visszarakásához, 
áramvezetékre dőlt fák eltávolításához össze-
sen 33 esetben kellett vonulnunk. Több esetben 
az áramszolgáltatóval közösen számoltuk fel 
a károkat, néhányszor el kellet halasztani má-
sik időpontra a favágást a látási körülmények, 
valamint a biztonságos munkavégzés hiánya 
miatt. Teljes felszámolásró l, akadályok, veszé-
lyek megszüntetéséről a kezdetektől egy hét 
elteltével beszélhettünk, de még napjainkban is 
érkeznek bejelentések apróbb fel nem számolt 
viharkárokról.

A téli időszak veszélyei
Szinte miden évben megismétlődő feladato-

kat kell végrehajtani a fűtés és karácsonyi idő-
szakban a nem várt tüzek megelőzése érdeké-
ben. Néhány tanács ezek megelőzése, elkerülése 
érdekében.

• Győződjön meg arról, hogy a szellőzés 
megfelelő, így megelőzhető a szén-mo-
noxid-mérgezés!

• Csak bevizsgált és megfelelően rögzített 
tüzelő-fűtő berendezést, égéstermék-elve-
zetőt használjunk!

• Kéménnyel egybeépített épületszerkezetű 
(pl. fagerenda) kéményt ne használjunk!

• Tartsuk be a „tűztávolságot” a fűtőberende-
zés és a fűtőanyag között!

• Kipattanó szikra ellen használjunk nem 
éghető anyagot!

• Forró hamut tilos üríteni épületben vagy 

annak közvetlen közelében, illetve ahol az 
tüzet okozhat!

• Ne használjon sérült, tömítetlen gázpa-
lackot!

A téli időszak veszélyei közé tartozik a fűtés 
megkezdése mellett az adventi és a karácso-
nyi tüzek elkerülése. Fontos, hogy az adventi 
koszorút csak nem éghető anyagú eszköz-
re helyezzük, a már meggyújtott gyertyát ne 
hagyjunk felügyelet nélkül. Ez vonatkozik a 
fenyőfán elhelyezett meggyújtott gyertyákra is. 
Mindemellett fontos a karácsonyfa stabil talpa-
zatba rögzítése a felborulás veszélyének elkerü-
lése érdekében.

Lehetne még sorolni a megelőzés szabályo-
kat, de úgy gondolom, kis oda� gyeléssel éle-
teket és milliós károkat menthetünk meg. Ne 
menjenek a tűzoltóink „háztűznézőbe”!

 Tűzoltó-parancsnokság
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EGY KIÁLLÍTÁS 
MARGÓJÁRA

Mi, pedagógusok számtalan volt tanítványunkra 
büszkék lehetünk, büszkék vagyunk. Jó érzés, ha értesü-
lünk eredményeikről, sikereikről, elismeréseikről.

A művészi vagy művészeti pályát, irányt választott 
diákjaink sok esetben sikeres karrier előtt állnak vagy 
futottak be. Innen jött az ötlet, hogy jó lenne bemutatni 
jelenlegi diákjainknak és szüleiknek az ilyen példamu-
tató életutakat és az azokat ez idáig kísérő alkotásokat.

Az idő szűkössége miatt 12-en tudták elfogadni meg-
hívásunkat, felkérésünket. Nekik és a kiállítást szervezők 
lelkes munkájának köszönhetően az iskola családi nap-
ján büszkén nyitottuk meg a tárlatot. Mind gyermek, 
mind felnőtt igazi elismeréssel állt az alkotások előtt, 
amelyek mögött olyan embereket láthatott, akikre büsz-
kén nézhet fel.

Szívből köszönjük a kiállítók – Drabant Ágnes, Gaj-
dácsi Bernadett, Káposztásné Horváth Zsuzsanna, Ka-
tona Helga, Kele Ildikó, Krémer Kinga, Murár Gábor, 
Ober Bernadett, Szabó Adrián, Tóth Dominika Dalma, 
Ugray Zsuzsa és Virág Ágnes – lelkesedését és segítségét.

Bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozhatunk 
egy olyan kiállításon, ahol még több lajosmizsei tehetség 
mutathatja meg magát!

Balogh Ágnes,  
Nagyné Orlov Mariann

szervezők

Szabó Adrián

Drabant Ágnes Tóth Dominika Dalma

Virág Ágnes

Murár Gábor

Kele Ildikó Gajdácsi Bernadett

Ugray Zsuzsa Ober Bernadett

Káposztáné Horváth Zsuzsanna
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