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2019. évi vásár és bolhapiac naptár
Vásár időpontja Vásár napja Megjegyzés

2019. január 06. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. február 03. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. március 03. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. április 07. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. május 05. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. június 02. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. július 07. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. augusztus 04. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. augusztus 25. vasárnap országos kirakodóvásár

2019. szeptember 01. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. október 06. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. november 03. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

2019. december 01. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Bolhapiac időpontja Bolhapiac napja

2019. január 19. szombat

2019. február 16. szombat

2019. március 16. szombat

2019. április 20. szombat

2019. május 18. szombat

2019. június 15. szombat

2019. július 20. szombat

2019. augusztus 17. szombat

2019. szeptember 21. szombat

2019. október 19. szombat

2019. november 16. szombat

2019. december 21. szombat

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE egész évben KÉTHETENTE,  
a kommunális gyűjtési napnak megfelelőn, az alábbi napokon történik:

Lajosmizse febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Hétfő 4., 18. 4., 18 1., 15., 29. 13., 27. 10., 24. 8., 22. 5.,19. 2.,16., 30. 14.,28. 11., 25. 9., 23.

Kedd 5., 19. 5., 19 2.,16., 30. 14., 28. 11., 25. 9., 23. 6.,20. 3.,17. 1.,15.,29. 12., 26. 10., 24.

Szerda 6., 20. 6., 20 3., 17. 1., 15., 29. 12., 26. 10., 24. 7.,21. 4.,18. 2.,16.,30. 13., 27. 11., 25.

Csütörtök 7., 21. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 8.,22. 5.,19. 3.,17.,31. 14., 28. 12., 26.

Péntek 8., 22. 8., 22. 5., 19. 3.,17., 31. 14.,28. 12.,26. 9.,23. 6.,20. 4.,18. 1.,15., 29. 13., 27.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS egész évben NÉGYHETENTE,  
a kommunális gyűjtési napnak megfelelőn, az alábbi napokon történik: 

Lajosmizse febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Hétfő 4. 4. 1., 29. 27. 24. 22. 19. 16. 14. 11. 9.

Kedd 5. 5. 2., 30. 28. 25. 23. 20. 17. 15. 12. 10.

Szerda 6. 6. 3. 1., 29. 26. 24. 21. 18. 16. 13. 11.

Csütörtök 7. 7. 4. 2., 30. 27. 25. 22. 19. 17. 14. 12.

Péntek 8. 8. 5. 3., 31. 28. 26. 23. 20. 18. 15. 13.

Nem kellene a szemetet  
illegálisan elhelyezni,  
mindenre van megoldás!

A házhoz menő csomagolási  
és zöldhulladék 2019. évi szállítási rendje:

2 db cserezsákot biztosítanak. Szükség ese-
tén további zsákokat az Ügyfélszolgálaton (Mű-
velődési házban, csütörtökönként 9-11 óra) le-
het beszerezni 375 Ft/db áron, mely utólag a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszám-
lázásra.
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Évente két alkalommal 3 m3 /alkalom meny-
nyiségben. Megrendelhető a 76/501-926-os te-
lefonszámon. 

 A közszolgáltató üzemeltetése alá tartozó 
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóban, az 
alábbi nem veszélyes hulladék helyezhető el, té-
rítés ellenében.

Hulladéklerakó: 6000 Kecskemét, Kisfái 
248. 0737/12 hrsz.
HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ 
HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási terüle-
téhez tartozó települések lakosai az alábbi hul-
ladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és 
nem veszélyes hulladékokat.

A hulladékudvar igénybevétele minden 
olyan magánszemély számára térítésmentes, 
aki felmutatja lakcímkártyáját, illetve a befizetett 
hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot 
(csekk, átutalási megbízás másolata).

Hulladékgyűjtő udvarok: 6000 Kecskemét, 
Felsőcsalános 01069/108 hrsz. (Széles köz) 
6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz. 
(régi Halasi út)

Tisztelt Gazdálkodók!
Felhívom a figyelmüket az őstermelői igazolványok 
megújításával kapcsolatosan, hogy amennyiben 
azt szeretnék, hogy az őstermelői tevékenységük 
folytonossága megmaradjon, abban az esetben 
2019. 03. 20-ig újítsák meg az őstermelői kár-
tyájukat. Továbbá, akik területalapú támogatást 
igényeltek a 2018-as évben és nitrátos területen 
gazdálkodnak, ebben az esetben kötelezően be 
kell nyújtaniuk a Nitrát adatszolgáltatást 2019. 
01. 01 és 2018. 03. 31. időszak között!

A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdeké-
ben az alábbi telefonszámon lehet időpontot és 
információt kérni +36 70/489-3788.
 Köszönettel: Fekete Zsolt, falugazdász
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A család a legfontosabb mindannyiunknak
A mögöttünk hagyott év reményeim szerint, 

a magyar családok számára nyugalmat, békessé-
get és szeretetet hozott. A ma rohanó világában 
mindannyiunk számára az otthon nyugalma, 
családunk biztonsága a legfontosabb. Az elmúlt 
évben törvényhozóként támogattam minden 
olyan javaslatot, amely segített abban, hogy a 
fiatalok könnyebben boldoguljanak, egyszerűb-
ben tudjanak új otthont teremteni maguknak.

A Fidesz-KDNP képviselőjeként olyan po-
litikai családhoz tartozhatom, ahol mindig is a 
család, a gyermek volt az első. Ennek érdekében 
2010 óta sorra olyan intézkedések meghozatalát 
helyezzük előtérbe, amelyek segítik a gyermek-
vállalást és gyermekek felnevelését. Bevezettük 
a családi adórendszert, folyamatosan bővítjük a 
családi adókedvezményt, bővült a 2 gyerekesek 
adókedvezménye. Visszaállítottuk a 3 éves gyest, 
bevezettük a gyed-extrát, a családok otthonterem-
tési programját. Folyamatosak a bölcsőde, óvo-
da, iskolafejlesztések, lehetővé tettünk az ingyenes 
gyermekétkezést és ingyenes tankönyvellátást.

Örömömre szolgál, hogy beszámolhatok 
arról, hogy 2010 és 2017 között 42 százalékkal 
nőtt a házasságok száma, a válásoké pedig 22 
százalékkal csökkent, és országunkban egyre nő 
az újszülött gyermekek aránya. Míg 2010-ben a 
kormány 960 milliárd forintot fordított család-
támogatásra, addig 2019-ben ez az összeg eléri 
a 2004 milliárd forintot.

A családi otthonteremtési kedvezmény 
(CSOK) népszerűsége töretlen, a kedvezménnyel 

eddig csaknem 400 ezer ember otthonteremtését 
segítette. 2018 december 1-jével megnyílt a 10 
millió forintos kedvezményes kamattámogatású 
kölcsön igénylésének lehetősége a kétgyermekes 
családok számára is, a háromgyermekeseknél 
pedig 15 millió forintra nőtt. 

Mindezzel Kormányunk hozzájárul ahhoz a 
mindennél fontosabb alapkőhöz, amelyet a csa-
ládok jelentenek jövőnkben és társadalmunk-
ban.

Hiszek abban, hogy Magyarország meg-
erősödése, a nemzet összefogása és a családok 
megerősödése révén valósulhat meg. Fontosnak 
tartom, hogy a helyi közösségek továbbra is jól 
működjenek, egymásnak segítsenek.

Ahhoz, hogy családunkkal nyugalomban 
tudjunk élni, legyen arra lehetőségünk, hogy 
céljainkat meg tudjuk valósítani, szorgalma-
san kell dolgoznunk. Fontos eredmény, hogy a 
rendszerváltás óta nem dolgoztak olyan sokan, 
mint 2018-ban.

Lassan feledésbe merül, de gondoljanak visz-
sza 2010-re, amikor 12 százalék közelében volt 
a munkanélküliek száma, amely 2018 végére 3,6 
százalékra csökkent.

Aki dolgozik, az előre jut, hiszen emelked-
nek a bérek, emelkedik a családok jövedelme, a 
családok biztonsága.

Ezúton is szeretném megköszönni Lajosmi-
zse és környéke lakóinak azt a sok támogatást és 
biztatást, amely segítette képviselői munkámat.

2019-ben is számítok Önökre, Önök is szá-
míthatnak rám.

Boldog újévet kívánok mindenkinek!
 Dr. Salacz László  

 országgyűlési képviselő

MEGYEI IDENTITÁS FEJLESZTÉS
Együvé tartozunk

Mi határozza meg egy település, egy térség, 
egy megye lakóinak identitását, hovatartozá-
sát? Számos kutatás folyt már a témában, amely 
megjelölte a közös nyelvet, a kultúrát, hagyo-
mányokat, történelmet, a gasztronómiát és a 
közös emlékezetet is. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat felvállalta azt a feladatot, hogy 
a közel 70 éves megyénknek a közigazgatási te-
rületéhez, a megyei identitást, a hova tatozást is 
megteremtse, elősegítse.

Háromszázmilliós pályázati forrás szolgálja a 
nemes ügyet, amelyben számtalan program, kö-
zösségi élménnyel erősíti, táplálja a megyei ösz-
szetartozás érzését. Bács-Kiskun a legszínesebb 

Kutak engedélyeztetése
2018 évben sokakat foglalkoztatott és nagy médiavisszhangot kapott az 

a kormányrendelet, amelyik 2018. december 31-ig tette lehetővé a koráb-
ban engedély nélkül létesített vízi létesítmények (kutak) fennmaradásának 
utólagos engedélyezését. 

Az engedélyeztetés célja az ivóvízbázis védelme, hiszen a felsőbb szennye-
zett rétegvizek a kutak szabályozatlan fúrásai következtében bemosódhatnak 
az ivóvízbázist jelentő mélyebb rétegvizekbe.

Az év vége felé felerősödtek azok a vélemények, amely szerint a jelen-
legi engedélyezési rendszerben hiába nem kell bírságot fizetni, még így is 
túl bonyolult, költséges az eljárás és a készítendő dokumentációk vélhetően 
túl sok valótlansággal lennének elkészíthetők. Ezek együttes hatásaként 
a kormány módosította a bírság nélküli engedélyezhetőség határnapját 

2020. december 31-ig, illetve több helyről ígéretek hangzottak el arra vo-
natkozóan, hogy 2019 év első felében átdolgozzák, egyszerűsítik az eljárási 
rendet, a benyújtandó dokumentumok számát, fajtáját.

A fentieket összegezve Hivatalunk azt javasolja az érintett ingatlan 
(és kút) tulajdonosoknak, hogy egyelőre ne fogjanak hozzá az enge-
délyeztetéshez, a dokumentációk kidolgoztatásához! Az év folyamán 
várható az eljárási rend változása, melyről tájékozódjanak a médiából, 
illetve településünk információs felületeiről (honlap, HíRLaP, piaci 
hirdető, városháza, stb.) és az új eljárási rend életbe lépését követően, 
annak megfelelően tegyenek lépéseket a kutjaik szabályossá tétele ér-
dekében!
 dr. Balogh László Basky András
 jegyző polgármester

Lajosmizséért Közalapítvány Felhívása
Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik támogatták Közalapítványunkat.
Kérjük támogassa adója 1%-val a Közalapítványt!

Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat, adományaikat az alábbi 
számlaszámra fizetheti be.  

Kérjük, hogy befizetéskor jelöljék meg az adományuk célját!
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732167-20078735

A közalapítvány adószáma: 18347250-1-03
Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

TEGYEN OTTHONA TŰZBIZTONSÁGÁÉRT!
Fókuszban a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Elektromosság: Szakmai tapasztalat alapján a lakóépületekben keletke-
ző tűzesetek egyik fő felelőse az elektromos energia helytelen használata.
Mit tehetünk ellene?
• Az ingatlan elektromos hálózatát szükség esetén vizsgáltassa felül, azt 

csak szakember végezze.
• Ne terhelje túl a rendszert (pl.: hosszabbítóba, ne csatlakoztasson má-

sik hosszabbítót).
• Műszaki cikkeket csak megbízható forrásból vásároljon.
• Hibás, sérült berendezést ne használjon.
• Ne hagyjon felügyelet nélkül, hőt termelő elektromos berendezést.
• Abban az esetben ha tűz üt ki, ne feledkezzen meg az áramtalanításról.
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megyeként, a legtöbb népcsoporttal, hagyo-
mánnyal, a legkülönbözőbb kulturális értékekkel 
bíró megye hazánkban. Több mint tíz nemzeti-
ség kultúrája, értékei, hagyományai keverednek 
megyénkben és ezzel a kulturális sokszínűséggel, 
identitással kell, hogy megtapasztaljuk az együ-
vé tartozást. A pályázat feladata, hogy a megye 
lakosaiban ki tudjon alakulni a mesterségesen 
létrehozott közigazgatási területen a Bács-Kis-
kun megyeiség életérzése.

Az előkészítő szakaszban fókuszcsoportos, 
kérdőíves megkeresésekkel tudakoltuk, hogy 
mely területeken érzik megyénk lakói az ösz-
szetartozást, az identitást erősítő folyamatokat. 
Ezekre fogalmaz meg választ a január elején 
indult megyei identitás erősítő projekt, amely 
a kultúra, a közösség építés, a helyi értékek, a 
hagyományok, a sport, a rendezvények, az in-
nováció területeivel keresi azokat a kapcsolódási 
pontokat, amelyek támogatják, elősegítik, hogy 
ki tudjon alakulni a megyei életérzés. A megyei 
önkormányzat folyamatban lévő pályázatai, fej-
lesztési elképzelései, tervei harmóniában egy kö-
zös cél felé mutatnak. A tavaly elfogadott és idén 
életbelépő megyei marketingstratégia fogalmaz-
za meg talán legvilágosabban azt a nemes elkép-
zelést, amely egyben az önkormányzat célját is 

is meghatározza: Bács-Kiskun boldoggá tesz…
Az elkövetkező három évben megvalósuló 

fejlesztés első állomása, hogy megkeressük azo-
kat a pontokat, kovászembereket, akik egy-egy 
település, térség közösségeiben meghatározóak, 
maguk is alakítják a helyi identitást. Felleljük 
azokat a helyi alaptörténeteket, legendákat, ame-
lyek településről-településre meghatározzák az 
ott élők közös emlékezetét. Még a legkisebb fa-
luban is van egy-egy monda, mese, kis történet, 
amely az ott élők életét átszövi, meghatározza. 
Ezek a kis történetek, legendák azok, amelyek 
a közösségi tudathoz, életérzéshez, együttgon-
dolkodáshoz is hozzájárulnak. A megyei ön-
kormányzat a pályázat segítségével azt tűzte ki 
feladatul, hogy összegyűjti megyénkben ezeket a 
kis történeteket, meséket, legendákat és történel-
mi, néprajzos, irodalmi szakemberek bevoná-
sával, egy egész megye számára is értelmezhető 
gyűjteményes rendbe állítja. 

Keressük azokat a pár mondatos kis sztori-
kat, pletykákat, szólásokat is, amelyekből a szak-
avatottak igazságmorzsákkal díszített kellemes, 
olvasmányos mesét, legendát tudnak írni és ez-
zel megőrződnek az utókor számára. A készülő 
megyei mesekönyv, legendás gyűjtemény meg-
elevenedik grafikailag is, megszemélyesítődnek a 

történetek szereplői. Ezek a karakterek, amelyek 
megyénk történeteinek főszereplői, kilépnek az 
egy-egy település, népcsoport emlékezetéből és 
megmutatják magukat a nagyvilágnak. Az el-
következő években, bemutatkoznak megyei, or-
szágos rendezvényeken és képviselik hazánkat, 
térségünket külföldön is. Szerepet játszhatnak 
egy-egy település turisztikai attrakcióiban, de 
elfoglalhatják helyüket a helyi, megyei termékek 
csomagolásán is. A feladat részeként elkészül a 
Bács-Kiskun megyei társasjáték, amely integrálja 
a legendákat, meséket, helyi-, megyei értékeket 
és kikapcsolódást, ismeretanyagot nyújt az egész 
családnak. 

Számtalan sportesemény, közösségi rendez-
vény, értékgyűjtés, vonja majd be a lakosságot és 
mutatja meg magát rendezvényeken, falunapo-
kon szerte Bács-Kiskunban. 

A megyei önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy a források leghatékonyabb felhasználásá-
val egy valódi értéket hozzon létre, amely meg-
határozhatja hosszútávon megyénk arculatát, 
jó alapot szolgáltat egy kibontakozó identitás-
hoz, szerves részeként támogatja, segíti a me-
gyei fejlesztéseket, kultúrát, értékmegőrzést, 
megyemarketinget, turisztikát és hozzájárul a 
Bács-Kiskun boldoggá tesz szlogen megéléséhez.
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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

Hírek a Felsőlajosi Óvoda életéből
2018. november 23-án a nagycsoportosaink 
őszi dalok, versek csokrával és mesedramati-
zálással köszöntötték a helyi időseket a Falu-
házán Idősek Napja alkalmából. 

Sor került még egy ünnepélyes eseményre is 
ebben a hónapban, ugyanis 25-én alkalomhoz 
illő keretek között végre hivatalosan is megkap-
tuk a kibővített, akadálymentesített óvodaszár-
nyat, mely magában foglal egy fejlesztőszobát, 
tornatermet és az ahhoz tartozó raktárhelyisé-
get, valamint mosdót is. A köszöntő beszédeken 
túl ovisaink zenés, mozgásos játékkal készültek, 
mellyel igazoltuk a tornaszoba létjogosultságát is.

December 6-án hozzánk is megérkezett a 
Nagyszakállú, akit már nagy izgalommal vár-
tunk, versekkel és dalokkal köszöntöttük. Mi-
kulás Bácsi pedig jutalmul csomagot osztott a 
gyerekeknek.

Az adventi hetek barkácsolással, mézeskalács 
sütéssel, adventi zsák húzással, ünnepi ráhango-
lódással teltek.

Idén is megrendezésre került az Iskoláért, 
Gyermekekért Alapítvány szervezésében a Jó-
tékonysági Ruhabörze és Adventi vásár. Hálá-
san köszönjük minden szülőnek a felajánlást, 
a vásárlást és a szervezésben való részvételt. A 
befolyt összegből az óvodás és iskolás gyerme-
keket támogatjuk, programok és eszközök finan-
szírozásával. 

December 20-án a szülőkkel közösen kará-
csonyoztunk. A gyerekek nagy örömmel bújtak 
be a karácsonyfa alá az új játékokért, melyeket 
az Önkormányzat és az Alapítvány támogatásá-

val tudtunk beszerezni. A délelőtt folyamán az 
iskolásokkal közösen részt vettünk a Faluházán 
tartandó karácsonyi ünnepségen, Fekete Inciék 
interaktív műsorán, ezután minden kisgyermek 
csillogó szemekkel vette át a saját kis ajándékát 
az Önkormányzattól.

Szilveszteri Retro Bulit is szerveztünk, kö-
szönjük minden kedves szülőnek, támogatónk-
nak a segítséget, az aktív közreműködést. Külön 
köszönetet kell mondanunk a Hungary Aliment 
Kft.-nek, hisz nagylelkű felajánlással támogatták 
ezt a rendezvényünket.  A teljes bevételt az óvo-
da javára, programok finanszírozására fordítjuk.

Az ünnepek után sok élménnyel tértek vissza 
a gyerekek, a hó is megmutatta kicsit magát, így 
tudtunk kicsit szánkózni, csúszkázni, hóembert 
építeni is.

Január 11-én az iskolásokkal közösen néztük 
meg Dóbiás Péter Lúdas Matyi című zenés da-
rabját, melyet az ovisok és iskolások is egyaránt 
élveztek.

Az elkövetkező időszakban farsangolni fo-
gunk a gyerekekkel, szülőkkel közösen a cso-
portokban, február 16-án farsangi Retro Bulit 
szervezünk az SZMK segítségével, ugyancsak 
az óvodás gyerekek javára.

„Dolgos hétköznapok  
és Ünnepi pillanatok az iskolában!”
A november az őszi szünettel köszöntött ránk, 
rövid pihenést és feltöltődést adva diáknak, 
pedagógusnak egyaránt.

Ha november akkor jótékonysági ’Retro bál’. 
Köszönet a Szülői Szervezet új vezetésének és a 
szülők összefogásának, melynek eredményekép-

Birtokba vették az óvodások az új tornatermet

A 45 millió forintos Európai Uniós támogatással megépült tornate-
remnek köszönhetően új fókuszba került a tornafoglalko-
zás
A 2018. november 26. napján ünnepélyes keretek 
között átadott új épületszárny használatba vé-
teli engedélye kiadásra került.
Az óvodások mindennapjaiba is érzékelhető 
a minőségi nevelést biztosító új környe-
zet. 
Ezúton is köszönjük a szülők pozitív hoz-
záállását a fejlesztés idején zajló mun-
kálatok okozta kellemetlenségek miatt!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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pen ismét jó hangulatú bálban vehettek részt a 
kikapcsolódni vágyók, biztosítva ezzel a gyer-
mekekre fordítható anyagi támogatás további 
meglétét.

A hónap közepén a 4. osztályosok 3 komplex 
könyvtári foglalkozáson vehettek részt Lajos-
mizsén a városi könyvtárban. Megismerkedtek 

a könyvnyomtatás eredetével, papírt merítettek 
és elkészítették saját kódexüket. A gyerekek új 
ismeretekkel és különleges élményekkel gazda-
godtak a foglakozások során.

November 23-án a felsőlajosi önkormányzat 
által megrendezett Idősek Napi rendezvényen 
diákjaink színvonalas műsort adtak elő. A 2. 
osztályosok „Tavaszi nagytakarítás a Nap körül” 
című mesejelenetet, a 4. osztályosok a „Kócos 
kis ördögök voltunk” zenés-táncos produkciót 
mutatták be a jelenlévők örömére.

Köszönjünk az osztályfőnökök felkészítő 
munkáját.

December 18-án a 4. osztályosok karácsonyi 
énekekkel várták Felsőlajos lakóit a Faluház elé, 
ahol a felcsendülő szép dalok által közösen is 
átérezhettük a szeretet ünnepének közeledtét. 
Tanítóik, Krasnyánszki Éva és Patarcsity János 
segítségével lelkesen, szívük minden szeretetével 
készültek erre az eseményre, hagyományteremtő 
szándékkal Felsőlajos életében.

A karácsonyi ünnepkörre készülődve szülői 
segítséggel ismét eredményes volt a jótékony-
sági gyűjtés, színvonalas a karácsonyi vásár. Az 
ovisokkal közösen ünnepeltük a karácsonyt, a 
hangulatról jó ismerősünk a Lóca együttes gon-

A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola  
energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051
Felsőlajos Község Önkormányzata 40,5 millió forintos Európai Uniós 
támogatás mellett több, mint 4,8 millió forintos saját forrás hozzá-
rendelésével valósítja meg az iskola épületének fejlesztését.

A beruházás keretében sor kerül az épület homlokzati falainak és padlásfö-
démének hőszigetelésére, új központi fűtési rendszer kiépítésére, akadály-
mentes mosdó kialakítására és a külső nyílászárók cseréjére. A kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás nyertese a GOMÉP Kft. A be-
ruházási munkálatok 2019. tavaszán kezdődnek és még ebben az évben 
megvalósításra kerülnek. 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055
Felsőlajos Község Önkormányzata 36,6 millió forintos Európai Uniós 
támogatás mellett több, mint 9,8 millió forintos saját forrás hozzá-
rendelésével valósítja meg a Faluház épületének korszerűsítését.

A beruházás keretében sor kerül az épület homlokzati falainak és padlás-
födémének hőszigetelésére, akadálymentes mosdó kialakítására és a külső 
nyílászárók cseréjére. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás nyertese a GOMÉP Kft. A beruházási munkálatok 2019. tavaszán 
kezdődnek és még ebben az évben megvalósításra kerülnek.
A fejlesztés során előforduló esetleges kellemetlenségek miatt szíves meg-
értésüket kérjük!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

doskodott színvonalas, vidám és egyben lélek-
emelő műsorával. 

Mi pedagógusok továbbképzéseken vettünk 
részt (mely a második félévben is folytatódik) 
erősítve módszertani repertoárunkat a differen-
ciált oktatás területén, és határidőre elkészítettük 
a házi feladatainkat is!  

A téli szünet után készülünk a félévi zárásra, 
a jól megérdemelt félévi értesítők kiosztására. 

Januártól beindul Tóth Hajnalka vezetésével 
a kézműves-rajzos szakkörünk.

A farsangi mulatságunk február 7-én lesz, 
melyre szeretettel várjuk az előző tanévben vég-
zett diákjainkat. Osbáth Barna, 
 tagintézmény vezető

 dr. Balogh László Juhász Gyula
 jegyző  polgármester
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IN MEMORIAM

In Memoriam Gór József
Kecskeméten született 1939-ben. 1961-ben 

kéziszedőként kezdte a szakmát Kecskeméten a 
Petőfi Nyomdában. Bejárta a szakmai ranglétrát, 
és végül a gyártás-előkészítők vezetője lett. Az itt 
szerzett tudás és a rá mindig jellemző elszántság 
birtokában fogadta el a lajosmizsei telephely ve-
zetői megbízatását 1980-ban. Kinevezése utáni 
időszakban jelentősen javult az üzemi hatékony-
ság és az 1975-től megindult műbél felülnyom-
tatás minősége, amely tevékenység a mai napig 
meghatározza a Mizsepack Kft. piaci helyzetét.

1990-ben alakult önálló kft.-vé a telephely, 
amelyet 1992-ben megvásárolt a Petőfi Nyom-
dától. Az elkövetkező évek a fejlesztés és növe-
kedés időszakai voltak a Mizsepack Kft.-nél. Így 
kezdődhetett el 1994-ben az öntapadó címke, 
majd 2006-ban a fóliacímke-nyomtatás. A fej-
lesztéseknek köszönhetően egy stabil, 3 MD Ft 
ár bevételű és 100 főt foglalkoztató céget hozott 
létre és irányított, amelyre joggal volt büszke, 

hiszen mára a Kft.-t a város legjelentősebb vál-
lalkozásai között tartjuk számon. 

Számos elismerést és szakmai kitüntetést ka-
pott. Többek között 2003-ban Lajosmizse Város 
Önkormányzata a „Lajosmizse Város Telepü-
lésfejlesztéséért Díj” kitüntetésben részesítette. 
Legbüszkébb a 2011-ben kapott „Év vállalko-
zója” és „Pegazus Díj” kitüntető címekre volt. 

Szívesen támogatta a sportot, a helyi 
eseményeket, rendezvényeket. Önmaga rendsze-
resen sakkozott, a lajosmizsei sakkélet fellendíté-
sében nagy szerepet vállalt. Irányítása alatt érték 
el legjobb eredményüket, az OB II-ben a 3. hely. 

1983-ban házasságkötése révén Lajosmizsére 
költözött. Gór József nem évi egyszeri alkalommal 
adakozott, fontos volt számára a város kulturá-
lis élete, egész éves programterve, amit bőkezűen 
támogatott. Lelkes mecénás volt a helyi intézmé-
nyeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, ren-
dezvényeknek, amatőr művészeti csoportoknak

Hálás szívvel őrizzük emlékét. 

In Memoriam Keresztes Ferenc
Keresztes Ferenc „tősgyökeres” lajosmizsei 

volt, ezt büszkén vállalta. Iskoláit is Lajosmizsén 
végezte. Később az okleveles kertészmérnöki, nö-
vényvédelmi szakmérnök diplomák megszerzése 
után gyümölcstermesztéssel kezdett el foglalkoz-
ni. Országos elismertségre és hírnévre tett szert, 
mint birstermesztő. A Lajosmizse környékén lévő 
körülbelül 15-20 hektárnyi birsültetvényből 12 
hektárt gondozott. A gyümölcsösök gondozása 
mellett Növénypatikát nyitott a feleségével. 

Rendszeres vendége, szaktanácsadója volt a 
Kossuth Rádió Falurádió című műsorának. Nö-
vényvédelmi konferenciákon tartott nagysikerű 
előadásokat, illetve szerepelt a Kecskeméti Tele-
vízióban gazdáknak szóló műsorokban.

Tudását, szakmaiságát 2009-ben Bács-Kis-
kun Megye Környezetvédelméért és Mezőgaz-
daságáért Díj kitüntetésben részesítették.

Keresztes Ferenc részt vállalt a lajosmizsei 
közéletben, mint önkormányzati képviselő és a 
Mezőgazdasági Bizottság Elnöke

Két cikluson át volt önkormányzati kép-
viselő, higgadt, nyugodt, ugyanakkor nagyon 
komoly szakmai véleményével mindig irány-
mutatást adott és segített megalapozott dönté-
seket hozni.

Szakmai tudásánál már csak szerénysége és 
munkaszeretete volt nagyobb.

Tudása, bölcsessége hiányozni fog a lajos-
mizsei embereknek, a lajosmizsei közéletnek.

Elment Bartal Imréné Zsuzsa néni
Sajnos eltávozott közülünk egy ismert pe-

dagógus, aki a lelkiismeretes pedagógiai mun-
kán kívül fontosnak tartotta, hogy a kulturális 
életben minél több fiatal és idősebb személy is 
aktívan vegyen részt. 

Bartal Imréné Madaras Zsuzsanna Buda-
pesten született 1928-ban. Hetven éve szerezte 
meg tanítói diplomáját a budapesti II. kerületi 
Állami Leánylíceum és Népiskolai Tanítóképző 
Intézetben. 1949. novemberétől dolgozott La-
josmizsén, kezdetekben külterületi iskolákban. 
1965–től Felsőlajosra helyezték, ahol vezető ta-
nítóként irányította az iskolát, miközben felső 
tagozaton tanított.

1983-ban nyugdíjba vonult, de a tanítást 
folytatta a Lajosmizsei Általános Iskolában. Eb-
ben az időszakban volt osztálytanító, napközis 
nevelő, kollégiumi nevelő, ahol éppen szükség 

volt a munkájára. Végérvényesen 1998-ban vo-
nult nyugdíjba. Hivatástudattal végzett munkája 
elismeréseként vehette át rubinoklevelét 2018. 
június 1-én.

Az Őszikék Nyugdíjas Klub alapító tagja és 
vezetője volt éveken át. Angi nénivel barátság-
ban, egyetértésben készítettek színdarabokat, 
ahol Zsuzsa néni általában narrátorként segített 
bele az előadásokba. Zsuzsa nénire mindig le-
hetett számítani.

Kiváló motorja volt az Őszikék Nyugdíjas 
Klubnak! 

Aktivitása, a helyi kulturális életben betöltött 
szerepe révén 1996-ban Lajosmizséért díj kitün-
tetésben részesült.

Életével személyes példát adott és mutatott a 
diákoknak is, valamint a szüleiknek, felnőttek-
nek! Mind a diákjai, mind a pedagógus társai 
szerették, tisztelték! 
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Köszönet illeti  
támogatóinkat: 

Lajosmizsei és a Felsőla-
josi Önkormányzat, Lajos-
mizsei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Borbély Ella, 
Belusz László, Fekete Zsolt, 
Kollár László és családja, 
Lajosmizsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal és adomá-
nyozó munkatársai, Tengö-
lics Judit intézményvezető asszony és a Gazdasági 
Szervezet munkatársai, Meserét Lajosmizsei Nap-
közi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 4.b 

osztálya és Sárközi Zsuzsan-
na osztályfőnök, 2.e osztály, 
felkészítő tanáraik, és Nagy 
Irén osztályfőnök, Lajosmi-
zse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára, Lajosmizsei 
Rendőrőrs, Tarnóczy Lász-
ló és felesége, Főnix Dance 
Sport Gyermek és Ifjúsági 
Központ Egyesület munka-
társai és növendékei, Szer-

ző Zsuzsanna, Faragó Gyula, Bekker János, Mó-
czó Ákos és családja, Mátéfi László és családja, 
Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizsei Folplast 
Kft., Schonerné Emődi Edit és a Freudenberg 

Tömítés Ipari Kft. munkatársai, Páldeák János, 
Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány!, Hilswerk 
Szervezet – Lichtenstein, Bács-Kiskun megye és 
Schwarzwald-Baar járás Baráti Egyesület, Első 
Kecskeméti LIONS Club, Kecskeméti MEDINA 
Adománybolt, Nemec Mariann, Klajkó Szandra, 
Szcientológia Egyház, Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Nonprofit Kft., Nyerges-Bognár József, 
Estike Idősek Klubja, Kisjuhász Lászlóné, Dr. 
Dutkon Alexandra, Kurucz Edina és sokan má-
sok, akik nem kérték nevük felolvasását.

Ez úton is köszönöm Munkatársaimnak a 
rendezvény sikere érdekében kifejtett áldozatos 
munkájukat!  Józsáné dr. Kiss Irén  
 EGYSZI intézményvezető

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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LUCA NAPI GYERMEKKARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

Intézményünk 2018. december 13-án is megrendezte a Luca Napi Gyermek-
karácsonyi Ünnepséget, amelyen Támogatóink jóvoltából 339 gyermek és 50 
szereplő kaphatott ajándékot. A helyszínt ismét a lajosmizsei művelődési ház 
terme biztosította. Az Ünnepségen a megjelenteket Basky András polgármes-
ter úr és Józsáné dr. Kiss Irén, EGYSZI intézményvezető asszonya köszöntötte. 
(Fotó: Meleg Sándor)

Az ünnepség végén, a színpadon megoldódott egy rejtély. „Szandy Hercegnő 
meséi” című műsort láthatták a színpadon a gyermekek. Szandy Hercegnő Ma-
nyi Tündér varázs segítségével megfejtette a nagy piros puttony rejtélyét, Klaj-
kó Szandra és Nemec Mariann előadásában. A gyermekek nagy örömmel fo-
gadták az előadást. (Fotó: Meleg Sándor)

A program első részében a helyi Iskola 2. e osztályának „Angyaltánc” című 
műsorát láthatták a meghívottak. Ezt követően a Főnix Dance tácstúdió nö-
vendékei következtek „Karácsonyi bandázás” című műsorukkal. Elsőként a „Mi 
leszek, ha nagy leszek? című éneket és táncot, majd 2 modern táncot láthattak 
a gyermekek és szüleik. (Fotó: Meleg Sándor)

Az öröm pillanatai ajándékozónak és megajándékozottnak egyaránt.   
(Fotó: www.baon.hu)

(Fotó: Meleg Sándor)
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VÉRADÁSOK  
IDŐPONTJAI AZ  
EGÉSZSÉGHÁZBAN
Ebben az évben is számítunk  
a véradók segítségére!

2019. március 07.  
8.30–13.00 óra

2019. június 13.  
8.30–13.00 óra

2019. október 03.  
8.30–14.00 óra

2019. december 05. 
8.30–13.00 óra

Helyszín:  
Egészségház, I. emelet,  
Lajosmizse, Dózsa György út 
104–106.

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
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Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása

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

2019. február
1. Dr. Rónay Zsolt

2. Dr. Rónay Zsolt

3. Dr. Márton Rozália

4. Dr. Takács Vilmos

5. Dr. Gócz Irén

6. Dr. Jankahidy Andrea

7. Dr. Márton Rozália

8. Dr. Lódi Brigitta

9. Dr. Lódi Brigitta

10. Dr. Márton Rozália

11. Dr. Márton Rozália

12. Dr. Gócz Irén

13. Dr. Márton Rozália

14. Dr. Szabó Béla

15. Dr. Lódi Brigitta

16. Dr. Rónay Zsolt

17. Dr. Márton Rozália

18. Dr. Márton Rozália

19. Dr. Gócz Irén

20. Dr. Márton Rozália

21. Dr. Szabó Béla

22. Dr. Lódi Brigitta

23. Dr. Rónay Zsolt

24. Dr. Márton Rozália

25. Dr. Takács Vilmos

26. Dr. Gócz Irén

27. Dr. Takács Vilmos

28. Dr. Márton Rozália

2019. március
1. Dr. Rónay Zsolt
2. Dr. Rónay Zsolt
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Gócz Irén
6. Dr. Ágó Zsuzsanna
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Lódi Brigitta
9. Dr. Lódi Brigitta
10. Dr. Rónay Zsolt
11. Dr. Márton Rozália
12. Dr. Gócz Irén
13. Dr. Jankahidy Andrea
14. Dr. Márton Rozália
15. Dr. Lódi Brigitta
16. Dr. Gócz Irén
17. Dr. Márton Rozália
18. Dr. Takács Vilmos
19. Dr. Gócz Irén
20. Dr. Márton Rozália
21. Dr. Szabó Béla
22. Dr. Lódi Brigitta
23. Dr. Rónay Zsolt
24. Dr. Márton Rozália
25. Dr. Takács Vilmos
26. Dr. Gócz Irén
27. Dr. Takács Vilmos
28. Dr. Márton Rozália
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Gócz Irén
31. Dr. Márton Rozália

TÁJÉKOZTATÓ 
A NŐGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS  

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Tájékoztatjuk a Kedves Lajosmizsei és Felsőlajosi Hölgyeket,  

hogy az Egészségházban a nőgyógyászati  
szakrendelés az alábbi időpontokban érhető el: 

Kedd: 8.30–12.30 h 
Rendel: Dr. Kosztelny Iván főorvos, nőgyógyász szakorvos, onkológus 

Szerda: 9.00–13.00 h
Rendel: Dr. Bíró Balázs főorvos, nőgyógyász szakorvos

A szakrendeléseken történő megjelenéshez  
nem kell előzetesen időpontot kérni.

MEGHÍVÓ
ALKOTÓ IDŐSEK –  
NYÍLT KLUBNAPRA
2019. február 19. (kedd) 10 óra:  

Farsangi mulatság
A talpalávalót Ádám Attila „húzza”

Helyszín:  
Egészségház, Estike Idősek Klubja

6050 Lajosmizse,  
Dózsa György út 104-106.

Szeretettel várunk minden  
Kedves Érdeklődőt programunkra!

Ubornyákné Tok Éva klubvezető
További információk: 

telefonon: 76/556-192
facebookon:  

Estike Idősek Klubja oldalon
e-mailen: 

idosekklubjalmizse@gmail.com címen.
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Sikeres félévet zárt az Alkotóműhely
A TOP 5.2.1.-15-BK1-00001 számú projekt keretében szeptembertől 

indult az Alkotóműhely foglalkozás. Decemberi végéig 15 alkalommal 
gyűltek össze a gyerekek, hogy a változatos programon részt vegyenek. 
A foglalkozásokat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, il-

letve adott témához felkért szakemberek tartották. A félév témavezetője 
Hájas Réka művésztanár volt, előadóként foglalkozást vezetett Hortiné dr. 
Bathó Edit népművelő, etnográfus, ifj. Kunhegyesi Ferenc festőművész, a 
gyermekek számára kézműves programokat tartott Konyor Józsefné, Vin-
nainé Csurpek Ágnes és Kisjuhász Lászlóné. A félév során szociális kész-
ségfejlesztő alkalmak is voltak Keliger Dóra és Meleg Sándor vezetésével. 

A sorozat egyik központi témája a különböző foglalkozások voltak, 
ennek keretében a résztvevők megismerkedhettek a különböző szociális 
és egészségügyi szakmákkal. Novemberben a csoport részt vett a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Pályaválasztási kiállításán, Kiskőrösön. 
Az év egyik fénypontja volt Rimóczi László grillázskészítő foglalkozása. 

Az évet december 18-án egy ünnepi foglalkozással zártuk, ahol a gyer-
mekek mézeskalácsot készítettek. A foglalkozáson részt vevő gyermekek, 
Lakatos Amanda, Zsigár Richárd, Kovács Evelin Mónika, Patai Melinda 
és Lakatos Rebeka rövid karácsonyi műsorral is készültek. A Medina 
Adománybolt pedig minden résztvevő gyermeknek karácsonyi ajándék-
csomaggal kedveskedett. 

A foglalkozásokon a félév során készített al-
kotásokból (rajzok, festmények agyagtárgyak) 
kis kiállítást állítottunk össze. Nagy örö-
münkre sok gyerek mutatta meg tehetsé-
gét és kreativitását. 

 Józsáné  dr. Kiss Irén 
 Kuratórium elnökeÉletképek az alkotóműhely életéből (fotó: Meleg Sándor)
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SZELFIZZ MÁTYÁSSAL!
Szelfizz Mátyással! címen hirdetett játékot a 

Magyar Olvasástársaság.
A szervezők rendhagyó módon – a 21. 

század kulturális közegében újjáéledve a Má-
tyás-emlékévhez csatlakoztak egy szelfipá-
lyázattal. Olyan szelfiképek készítését kérték, 
amely az igazságos és mesebeli Mátyás király 
történeteinek hangulatát sugallja, amelyen 
valamely Mátyás királyhoz vagy Mátyás-
meséhez kötődő helyszín, hangulat jelenik meg.

Az eredményhirdetésre igazságos királyunk 
várának fejedelmi könyvtárában, annak is leg-
díszesebb termében, Budán került sor Benedek 
apó születésnapjának ünneplésekor. 

A 11-14 éves korcsoportban 1. helyezést ért 
el RUBOS PANNA 6. b osztályos tanuló.

 Adonyi Gabriella, osztályfőnök

Múmia kiállításon jártunk
Október végén egy lelkes érdeklődő csapattal 

Budapesten a Múmia kiállításon jártunk Sápiné 
Aczél Ágnes szervezésében.

ReDesigne pályázat
Iskolánk 3 lelkes tanulója Sápiné Aczél Ág-

nes és Gevicser Endre tanárok segítségével részt 
vett a ReDesigne pályázaton, ahol a jász hímzés 
újragondolásával terveztünk iskolai ünneplő ru-
házatot selyemfestékkel és textilfestéssel. 

Sikerünk a Bolyai Anyanyelvi  
Csapatversenyen

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben 
is iskolánk több diákja vett részt a Bolyai Anya-
nyelvi Csapatverseny körzeti fordulóján. Tanu-
lóink szépen teljesítettek, de közülük a 6. évfo-
lyam csapata szerepelt a legeredményesebben. 

A csapat tagjai név szerint: Czigány Dániel, 
Csontos Letícia, Jáger Alexa, Rónay Csanád 
iskolánk 6.b osztályos tanulói.

A díjkiosztó ünnepségen derült ki, melyre 
Bács-Kiskun megyéből az első hat helyezett ka-
pott meghívást, hogy megyénk 6. évfolyamos 
diákjai közül ők állhatnak a dobogó legfelső fo-
kára és képviselhetik évfolyamukat az országos 
megmérettetésen.

2018. december 8-án került megrendezésre 
Budapesten a Baár-Madas Református Gimná-
ziumban az országos forduló. Diákjaink itt is 
tanúbizonyságot tettek felkészültségükről, tu-
dásukról, ugyanis az országos 10. helyet sikerült 
megszerezniük.

Felkészítő tanár: László Ildikó
Gratuláció illeti őket teljesítményükért és 

csapatmunkájukért.

EUROPEAN CASTLES-STEP  
BACK INTO HISTORY

Az eTwinning Magyarország 2018 Verseny 
számos kiemelkedő projekt megvalósítójának 
adta meg a lehetőséget arra, hogy bemutassa a 
projektkészítés folyamatát, a használt digitális 
eszközöket és applikációkat, illetve a projekt-
munka eredményeit.

Az EUROPEAN CASTLES-STEP BACK 
INTO HISTORY című nemzeti minősített pro-
jektünk országos 3. helyezést ért el, melyet két 
görög, egy olasz és egy román iskola diákjaival 
együtt készítettek a 8. évfolyam alábbi tanulói: 
Dorcsák Vivien, Gömöri Adrián, Halász Dé-
nes, Király Alexandra, Kisjuhász Anna, Koller 
Bendegúz, Kozelka Ágoston, Suba Márk, Szabó 
Emese, Török Kristóf.

Az országos megmérettetést követően is-
kolánk elnyerte az Európai Minősített eTwin-
ning Projekt címet az egy éven át végzett kiváló 
munkáért. Ezzel a legmagasabb európai szinten 
nyertek elismerést diákjaink és a projekt koor-
dinátora.

Az Európai Minősített eTwinning Projekt 
címet évente egy alkalommal ítéli oda a szak-
mai zsűri.

Felkészítő tanár: Adonyi Gabriella

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

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

Gabriella Adonyi Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskola , Magyarország

elnyerte az Európai Minősített eTwinning Projekt címet

az alábbi projektért:

European castles- step back into
History

22.10.2018 

eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont
Nemzeti Szolgáltatópont

Magyarország

Marc Durando
Központi Szolgáltatópont
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Karácsonyi barkácsolás
December 20-án a művészeti munkaközösség 

tanárnői szervezésében iskolánk felső tagozatos 
tanulói számára Karácsonyi barkácsolást 
szerveztünk. Kb. 40 lelkes tanuló örömmel 
készített karácsonyi asztali és függődíszeket, 
képeslapokat. Öröm volt segíteni és látni az 
alkotás örömét a fiúk és lányok szemében. 
Sokan ajándéknak szánták szeretteiknek. Egy 
jól sikerült, örömteli délután volt ez minden 
résztvevő számára. 

Országismereti vetélkedő
December 13-án egy 3 fős csapattal a 

félegyházi Constantinumban jártunk egy 
országismereti vetélkedőn, ahol az első helyet 
szereztük meg. A csapat tagjai voltak: Bóta 
Dóra, Mészáros Dorottya, Gáspár Veronika 8. 
b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Sápiné 
Aczél Ágnes némettanár volt.

„Aranyos” Megyei Sakkbajnokság
Iskolánk tanulói 2019. január 12-én részt 

vettek az „Aranyos” Megyei Sakkbajnokságon. 
A versenyt Kecskeméten az Arany János Álta-
lános Iskola rendezte. A rendezvényre iskolánk 
22 tanulója nevezett, 3 felső tagozatos és 19 alsó 
tagozatos tanuló. 

A felsősök Móczó István sakkedzőnél készül-
tek a megmérettetésre, az alsósok pedig a Sakk-
palota referencia iskolánk sakkos osztályainak 
a tanulói.  

Felső tagozaton a legeredményesebb ver-
senyző Halász Dénes 7. helyezést ért el, az alsó-
sok közül Molnár Tímea szintén 7. helyezést ért 
el a saját korcsoportjában. A többiek a közép-
mezőnyben végeztek.

 Gratulálunk minden résztvevőnek és továb-
bi eredményes versenyzést kívánunk!

 Veszelszkiné Nagy Erika

TÉLI PROJEKT-HÉT AZ ISKOLÁBAN
A téli szünet előtti hetekben nagyszabású 

rendezvénysorozat zajlott iskolánkban. A pro-
jekt-hét keretén belül negyedikes tanulóink 
megismerkedhettek az évszak jeles napjaival, 
valamint a hozzájuk fűződő hagyományokkal, 
népszokásokkal. A projekt-hét célja az volt, hogy 
tanulóink minél komplexebb ismeretekre tegye-
nek szert az adott témában.

Rajz és technika órán téli képeket, díszeket, 
hópelyheket készítettek a gyerekek különféle 
technikákkal, majd a legjobban sikerült 
alkotásokból rajzkiállítást rendeztünk, melyet 
a művelődési ház aulájában tekinthették meg az 
érdeklődők. 

A versenyek sorát egy vidám hangulatú, 
mozgalmas sportverseny nyitotta, melyen a 4. c 
osztály csapata szerepelt a legeredményesebben.

Hagyományos ének- ill. versmondó ver-
senyünkre téli témájú dalokkal, versekkel ké-
szülhettek a lelkes jelentkezők. A versenyeken 
eredményesen szereplő tanulóink oklevelet és 
könyvjutalmat kaptak. 
„Didereg a táj…”  
versmondó verseny díjazott tanulói: 
Nagy Gábor, 4. b I. helyezett
Miklós Dominik, 4. b II. helyezett
Tóth Amanda, 4. d III. helyezett
Vastag Laura, 4. d IV. helyezett
Kore Vivien Ivett, 4. a V. helyezett
Tóth János, 4. c VI. helyezett

„Nyílik az égablak…” 
énekverseny díjazott tanulói:
Dani Ildikó, 4. b I. helyezett
Nagy Gábor, 4. b II. helyezett
Musa Liliána Magdolna, 4. d III. helyezett
Szivós Szumitra, 4. c IV. helyezett
Bóna Ketrin, 4. b V. helyezett
Mihalik Ferenc, 4. a VI. helyezett

A zsűrinek az idei versenyeken különösen 
nehéz dolga volt. Több tanulót különdíjban ré-
szesítettek. Versmondó versenyen különdíjban 
részesült Balogh Balázs 4. a osztályos tanuló, 
énekmondó versenyen pedig különdíjban ré-
szesítették Tóth Zsófia 4. b, Varga Kitti Teréz 4. 
c, valamint Gyurik Csenge Vanessza 4. d osztá-
lyos tanulót.

A projekt-hét utolsó rendezvényét, az ünne-
pélyes projektzárót 2018. december 18-án tartot-
tuk meg a művelődési házban. Az ünnepségen 
sor került az egyéni versenyek eredményeinek 
kihirdetésére, illetve az oklevelek, jutalomköny-
vek átadására. Az eredmények kihirdetése után 
vendégeink megtekinthették a 4. évfolyam ka-
rácsonyi műsorát.

A hét végére érve mindannyiunk nevében ki-
jelenthettem, hogy a projekttel elértük célunkat. 
A tanulók életkoruknak megfelelően, játékosan 
ismerték meg népünk hagyományait, szokásait. 
A feladatokat izgalommal várták, örömmel és 
lelkesen végezték.

 Gacsalné Sándor Csilla
 tanító

Kosárpalánta program 
A lajosmizsei iskolában 2017-ben kezdődött 

a kosárlabda oktatás alsó tagozaton, Kosárpalán-
ta program néven. A program célja, hogy átfo-
gó, egységes sportszakmai koncepciót kínáljon 
a 6-9 éves korosztály számára. A program 
alapja a korosztálynak megfelelő széleskörű 
képességfejlesztés. Jelenleg az első és a harmadik 
évfolyamon történik az oktatás.

A képen az 1. évfolyam kezdő és a 3. évfo-
lyam haladó csapata látható. 

 Babai Veronika,  
 Kosárpalánta program oktatója

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

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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„December deret fúj, december  
fagyot hoz, a világ  
mégis csak ünnepre harangoz.”

Olvashatjuk Fésűs Éva szép versében. A 
bölcsődében is nagyon készültünk a gyerekekkel 
az ünnepekre. Igyekszünk a családokat támogat-
va, a gyerekek lelkében és a szívében elültetni a 
hagyományaink őrzését, az ünnepeink tisztele-
tét, melyek az összetartozás érzését erősítik, a 
közösséget éltetik. Így bölcsődéseink átélhették 
az Adventi készülődés, az ünnepre hangolódás 
élményét, izgalmait, örömeit. Közösen élhettük 
át a gyerekekkel és szüleikkel a Télapó látoga-
tását, az aulában felállított karácsonyfa megpil-
lantását, az ajándékok bontását. Igazán meghitt, 
családias hangulatban teltek el ünnepségeink, 
ahol a szülők, kisgyermekek és a bölcsőde 
munkatársai is emlékezetes pillanatokkal lettek 
gazdagabbak.

Hagyományosan megrendezésre kerülő ün-
nepeink előtt, november végén megtartottuk 
szülőknek szóló, interaktív előadássorozatunk 

„Esélyteremtő Óvoda” projekt (EFOP-3.1.3.)
Ebben a projektben az Oktatási Hivatal által 

kidolgozott és az Emberi erőforrások Miniszté-
riuma Társadalmi Felzárkóztatásáért Felelős He-
lyettes Államtikársága által elfogadott kiválasz-
tási szempontoknak megfelelő óvodák vesznek 
részt, amelyekben a hátrányos helyzetű gyerme-
kek aránya (halmozottan hátrányos helyzetűe-
ket is beleértve) meghaladja a gyermeklétszám 
10%-át és az intézmény bármely feladatellátási 
helye legalább egyszer részt vett a megelőző ne-
velési években IPR programban. Lajosmizsén 
a Székhely intézmény és a Szent Lajos úti tag-
intézmény vesz részt ebben a projektben. Négy 
fő óvodapedagógus képviseli intézményeinket 
(Balyi Judit, Borbély Ella, Kunné Sipos Ágnes, 
Szenekné Molnár Dóra)

Célja,  hogy országszerte közösen 
létrehozzunk egy olyan intézményhálózatot, 
melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljáráso-
kat eredményesen alkalmazzák és képesek azo-
kat más óvodákkal megismertetni. Mindezzel 
hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség ha-
tékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó 
hátrányok mérsékléséhez. A fejlesztés állapot-
felmérésre épül, amelyet igény- és szükséglet-
felmérés egészít ki. Ennek alapján lehetőségünk 
nyílt mozgásfejlesztő eszközök és bútorok vásár-
lására, melyek tavasszal érkeznek az óvodákba. 
Tavasszal lehetőségünk nyílik értékközvetítő, 
kulturális gyermekprogramon részt venni. A 
módszertani fejlesztéseket 30 hónapon át ta-

nácsadó segíti. Négy óvodával tartjuk a kapcso-
latot (Izsák, Nyárlőrinc, Kecskemét (2) és havon-
ta egyszer tartunk csoportos megbeszéléseket, 
ahol fejlesztési terveket dolgozunk ki. Egyéni 
konzultáción is részt veszünk havonta egyszer. 
Nagyon hasznosak ezek a megbeszélések, sokat 
tanulunk egymástól és mentorunktól.

 Kunné Sipos Ágnes  
 Szenekné Molnár Dóra  
 óvodapedagógusok

Harmadik alkalommal nyerte el a Zöld 
Óvoda címet székhelyintézményünk

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erő-
források Minisztériuma megbízásából a Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által 
meghirdetett Zöld Óvoda pályázatán székhely-
intézményünk harmadik alkalommal nyerte el 
a megtisztelő címet. 

Zöld Óvoda pályázat kapcsán a fenntartó tá-
mogatta intézményünk törekvéseit, és a környe-
zeti nevelés iránti elkötelezettségét. Számba vet-
tük a városi, valamint az óvoda dokumentumai-
ban fellelhető óvodai tartalmakat. Beszámoltunk 
az elmúlt időszakban elért eredményeinkről, és 
megfogalmaztuk további terveinket. 

Szeretnénk a zöld jeles napokhoz kötődően 
egy komplex projektgyűjteményt készíteni. A 
nevelőmunka hatékonysága miatt továbbra is 
kiemelt szerepet kap a játék, a játékos cselekvéses 
tanulás, a megtapasztaltatás, tevékenykedtetés. 
Alkalmazzuk az élménypedagógia, projektpe-

dagógiai elemeit. Új gyermekmedencénk sok-
oldalú hasznosítását tervezzük az egészségne-
velésben, mozgásfejlesztésben, tevékenységben 
megvalósuló tanulásban.

2019 tavaszán megrendezzük a Környezet-
védő és Tudatos Fogyasztó Konferenciát, ahol 
a színvonalas előadások mellett célunk tágabb 
szakmai környezetünkben is bemutatni a kör-
nyezeti nevelés területén végzett munkánkat, 
elért eredményeinket, tapasztalatainkat.

Büszkék vagyunk arra, hogy immár har-
madik alkalommal eleget tudtunk tenni a Zöld 
Óvoda kritériumrendszerének, és a szakmai ér-
tékelés alapján újabb három évig birtokolhatjuk 
a címet. Környezeti nevelés területén továbbra 
is igyekszünk folytatni a megkezdett munkát, a 
gyermekeket a természet szeretetére neveljük, 
hangsúlyozva a környezetvédelem, a tudatos fo-
gyasztói magatartás fontosságát.

 Papp Zsófia 
 óvodapedagógus

következő előadását, melynek témája ezúttal a 
TSMT torna volt.  Vendégeink az Aranykapu 
Gyermekház intézményvezetője Csertő Ágnes 
gyógypedagógus, TSMT terapeuta, illetve Czu-
czi Anita TSMT terapeuta. Az előadásra vár-
tuk a bölcsődés gyermekek szüleit és minden 
érdeklődőt. A szakemberek diasorral is készül-
tek, melyet mindenki által jól látható módon 
kivetítettek, így a találkozó első fele prezentáció 

jellegűen zajlott, majd interaktív beszélgetéssel 
zárult, melynek során mindenki választ kapott a 
felmerülő kérdéseire. Mind a szülők, mind pedig 
a kisgyermeknevelők hasznos tudással, fontos 
információkkal gazdagodtak a program végére. 
A meghívott szakembereknek ezúton is köszön-
jük, hogy elfogadták meghívásunkat. 

 Hajdú Zoltánné 
 intézményegység-vezető
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Bemutató foglalkozás a Süni csoportban
2018. december 05-én bemutató foglalko-

záson mutathatták meg a Süni csoportos gyer-
mekek, hogy milyen sokszínűek, tájékozottak 
és érdeklődők. 

A Mikulás várás minden gyermek életében 
egy izgalommal telített, vidám időszak. Mikor 
megtudtam, hogy a bemutatóm ideje egybeesik 
ezzel az ünneppel, nem volt kérdéses a témakör 
megválasztása. Az egész délelőttöt a Mikulás vá-
rás különleges vidámsága lengte körül, ahogyan 
az előző napokat is már.

A reggel folyamán a gyermekek levelet kap-
tak a Mikulástól, amiben kérte őket, hogy a ko-
rábban újrahasznosított PET palackokból készí-
tett csizmákat díszítsék ki. Később ellátogatott 
hozzájuk Boborján, a Mikulás kis segédje, aki-
nek közreműködésével megismerkedtek Szent 
Miklós legendájával. Képzeletben ellátogattak 
az Északi-sarkra, ahol már az út során mozgá-
sos kihívásokkal találták magukat szembe. Az 
Északi-sarkon nagy meglepetés érte őket, hisz 
a rendetlen manók összekeverték a Mikulás 
csomagokat. Rájuk várt a feladat, hogy szét-
válogassák őket a szerint mely termékek azok, 
amik egészségesek és melyek kevésbé azok. A 
válogatást követően a finomságokkal különböző 
matematikai műveleteket végeztek. Befejezésül 
az egészség megőrzésének védelmében gyü-
mölcssalátát készítettek maguk és a csoporthoz 
látogató pedagógusok számára. 

Így történt, hogy vidám játékokon keresztül, 
észrevétlenül ismét lehetőségük nyílt a gyerme-
keknek különböző képességeiket fejleszteni, tu-
dásukat gyarapítani. 

 Trapp Tünde, óvodapedagógus

Rákóczi utcai óvoda és a  
szülők együttműködése 2018-ban

2017 nyarán megkezdődött óvodánk szépíté-
se. Ekkor a belseje és a terasz újult meg. 2018-ra 
az óvoda udvarának füvesítése maradt hátra. Az 
udvar megújítását áprilisban 20 szülő közremű-
ködésével sikerült megoldani. Legnagyobb kihí-
vásnak a régi füves terület egyenletesebbé tétele 
bizonyult. Ennek megoldásába a Makai család 
segített be a munkagépeivel. A többi földmunkát 
az apukák végezték kézzel. 

Akinek nem jutott gereblye vagy lapát, az 
ecsetet vett a kezébe és a mászókákat festette 
át. A homokozó gerendái is megújultak, amit 
szintén több soron festettek át lelkes segítőink.  

Azok a szülők, akik nem tudtak részt venni a fel-
újításban, sok-sok virág felajánlásával járultak 
óvodánk szebbé tételéhez. Az utcai járdaszegély 
melletti virágágyásokba is kerültek virágok, hogy 
ezzel is támogassuk városunk zöldebbé válását. 

Az őszi virágosításban, ismételten Tóth Vik-
tor segédkezett nekünk; az árvácskákat az ő jó-
voltából tudtuk beszerezni.

Emellett a csoportokban minden hónap-
ban szerveztünk egy-egy koncertet vagy me-
seelőadást Dóbiás Péterrel, a Lóca együttessel, 
Tengeri Attilával, amit a szülők támogattak. 

Az Óvoda Bál, Gála és az 1 %-ból befolyt ösz-
szegekből pedig hő függönyt, játékokat, fejlesztő 
eszközöket, a homokozó faanyagát és nyomtatót 
tudtuk venni. 

Terveink szerint 2019-ben is kicsit megúju-
lunk, hiszen szeretnénk udvarunkra egy kétülé-
ses hintát elhelyezni.

Oláhné Szívós Katalin, tagintézmény-vezető

Az idő körforgása
Az a szó, hogy idő, a kisgyermekek számára 

nem sokat jelent. Sokszor hallja a felnőttektől, 
hogy nincs időnk, hogy elkésünk, siessünk. A 
saját életében történt természeti változások, ál-
landó napirendek, az évszakok változásai, az az 
idő, ami a felkeléstől az ágyba kerülésig eltelik, 
adják az idő szó tartalommal való feltöltését. 
Az óvodai élet pontos napirend szerint zajlik. 
Ez a ritmikus ismétlődés biztonságot ad, segíti 

a gyermeket, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott 
legyen életük. Már a kisbabák születésekor azt 
halljuk a védőnőtől, hogy fontos a napi ritmus 
kialakítása. Ez segíti a babákat abban, hogy meg-
tanulják megkülönböztetni a nappalt és az éjsza-
kát. A gyermekeknek szükségük van arra, hogy a 
mindennapos teendők ugyanolyan sorrendben 
ismétlődjenek, így megtanuljanak tájékozódni 
az időben. A három éves gyereknek már az 
óvoda napirendje nyújt támogatást. Célunk a 
változás és az állandóság érzékeltetése, valamint 
az évek, hónapok, hetek, napok múlásának 
megfigyelésével saját egocentrikus időfogal-
maikat kibővítsük. Számukra nagyon nehezen 
követhető és ragadható meg az időbeli válto-
zás. Sok-sok tevékenységgel próbáljuk érzé-
keltetni az idő múlását, körforgását, elindulva 
az évszakok váltakozástól egészen a legkisebb 
időegységig, a percekig. Készítünk évszakfalat 
a gyerekekkel. Ábrázoljuk az azokhoz kapcso-
lódó jellegzetes eseményeket, jeles napokat pl. 
tél: mikulás, karácsony, farsang, hóesés. Verset 

tanulunk, amiben gyakorolhatják a hónapok ne-
vét (Csanádi Imre: Hónap-soroló). Készítünk 
az egyes napirendi pontokat ábrázoló képeket: 
felkel a nap, ébredés, öltözködés, óvodába in-
dulás, reggeli, ebéd, vacsora, fürdés, fogmosás, 
esti mese, alvás. Képszerű formába öntve érzé-
keltetjük a gyermekek számára a múló idő fo-
galmát. Mint minden tudnivalót, a napszakok 
ismeretét is csak játékos formában tanítgatjuk 
nekik. Csillagos égboltot, illetve nappali égboltot 
rakosgatunk ki pálcikákból, majd meg is festjük 
azt, markáns tapasztalati jellemzők alapján: vi-
lágos van, akkor nappal van, ha sötét van, akkor 
éjszaka van. Hallgatunk zenét, amiben az óra 
ketyegésének lüktetését hallhatják ki. (Haydn: 
Óraszimfónia) Időrendi sorrendbe rendezünk 
eseményképeket. Megbeszéljük, hogy mit csi-
nálunk reggel, délelőtt, délután, este.  A projekt 
vége felé közeledve pedig az órával is megismer-
kednek az óvodások. Meghallgatjuk, hogyan ke-
tyeg az óra. Vajon tényleg egy kismanó kalapál 
benne? Megkeressük, a mi kis belső óránkat, a 
szívünket, és egymás mellkasára tesszük a fülün-
ket, úgy hallgatózunk vajon ketyeg-e bennünk is 
egy kis óra? Sokféle óra létezik, a gyerekek töb-
bet is ismerhetnek: ébresztőóra, falióra, toronyó-
ra, kakukkos óra, karóra, okosóra. Hogy miért 
van szükségünk az órára, azt már nehezebb 
nekik megfogalmazni. A két hetes projektben 
sok érzékelőjátékot, mozgásos játékot, és hallási 
figyelmet fejlesztő játékot játszunk velük, hogy 
célunkat elérve, ismereteket szerezzenek a sze-
mélyes életüket meghatározó időfogalmakról.

 Kiss Beáta, óvodapedagógus
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Megújult a Rákóczi utcai óvoda udvara

Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Meserét  

Lajosmizsei Óvoda székhely és tagintézményei-
ben tartandó nyílt napokra az újonnan óvodába 

érkező gyermekek szüleit.
1. 2019. 03. 21., 8-10 óra:  

Székhely Óvoda Napraforgó csoportban Nagy 
Ildikó óvodapedagógus tartja

2. 2019. 03. 26., 8-10 óra:  
Székhely Óvoda Napocska csoportban 
Juhász Pintérné Vincze Ildikó óvodapedagó-
gus tartja

3. 2019. 03. 27., 8-10 óra:  
Székhely Óvoda Mécses csoportban Veszelsz-
kiné Dobos Erzsébet óvodapedagógus tartja

4. 2019. 03. 29., 8-10 óra:  
Rákóczi u. Óvoda Nyuszi csoportban Oláhné 
Szívós Katalin óvodapedagógus tartja

5. 2019. 04. 02., 8-10:30 óra:  
Szent L. u. Óvoda Margaréta csoportban 
Balyi Judit óvodapedagógus tartja

6. 2019. 04. 02., 8-10 óra:  
Szent L. u. Óvoda Cica csoportban Helgert 
Lászlóné óvodapedagógus tartja

7. 2019. 04. 04., 8-10 óra:  
Székhely Óvoda Katica csoportban Polyák-Tö-
rök Ildikó óvodapedagógus tartja
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A Szászcsávási és  
az Üsztürü Zenekar Lajosmizsén

2018. december 14-én, pénteken 17 órától 
tartotta Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára Karácsonyi Táncház című program-
ját, melyen a talpalávalót a Szászcsávási és az 
Üsztürü zenekar húzta. A rendezvényen első-
sorban szűkebb hazánk a Kiskunság, valamint a 
Kárpát-medence népzene és néptánc hagyomá-
nyait tanítottuk nemcsak a felnőtteknek, hanem 
a gyerekeknek is játékos formában. Az Aprók 
táncában és a Csutri bálban a gyerekek meg-
ismerkedhettek a Karácsonyi népszokásokkal, 
táncokkal és játékokkal.

21 órától a felnőtteké volt a fő szerep. 
Élvezhették a Szászcsávási és az Üsztürü zenekar 
fülbemászó muzsikáját, de akár táncra is perdül-
hettek. Az est házigazdája a Mizsei Vadrózsák 
Néptánc Csoport volt. A táncokat Kecskés Ger-
gely és Bitai Judit táncmesterek tanították.

A fent említett rendezvényhez a forrást az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sán-
dor program biztosította pályázat keretében, 
melyen 600.000,- Forintot nyert a művelődési 
ház e rendezvények megvalósításához.

Alapítványunk ünnepélyes keretek között köszönte 
meg a tavaly elhunyt Gór József özvegyének, a 
sokéves, nagylelkű támogatását

Tisztelt Érdeklődők,  
Kedves Látogatóink! 

Amennyiben szeretnének rendezvényeinkről 
értesítést, meghívót kapni (e-mailen vagy postai 
úton) akkor, kérjük, jelezzék felénk személyesen, 

vagy elérhetőségünk egyikén: 
E-mail:

muvhaz@lmizsekultura.hu;
konyvtar@lmizsekultura.hu 

Telefon: 76/555-053 és 76/555-323

Kedvelje facebook oldalunkat is,  
hogy értesüljön a friss híreinkről! 

www.facebook.com/lmizsekultura

Tisztelt Látogatóink, Olvasóink! 

Ezúton szeretnénk kérni Önöket, hogy adójuk 1%-
val támogassák alapítványunkat. A Kultúrapártoló 
Alapítvány sok olyan rendezvényt támogat, pél-
dául a Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád, Könyv-
tári Derbi, Nyáresti koncertek, Népmese napja, 
Boszorkányszombat, író-olvasó találkozók, melyet 
a művelődési ház és könyvtár szervez, illetve van 
olyan rendezvény is melyet teljes egészében fi-
nanszíroz. 
Ezúton kérjük a segítségét, hogy még több, még 
gazdagabb programokat szervezhessünk Önöknek 
és Gyermekeiknek! Most úgy segíthet, hogy Ön-
nek nem keletkezik többlet kiadása!

Adószám: 18369401-1-03
Számlaszám: 51700162-11074881 

(Fókusz Takarékszövetkezet)  
Támogatását előre is köszönjük!

 Király Zsuzsanna, a Kuratórium elnöke

Táncház programok az I. félévben:
2019. február 15. Farsangi Táncház
• 17-19 óráig  Aprók tánca: tánctanítás, népi játékok, farsangi szokások, táncok
• 19-21 óráig  Csutri bál: palóc táncok tanítása
• 21-24 óráig  Felnőtt táncház: tánctanítás: széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, 

székelyföldi táncrendek
• 2019. március 22.
• Tavaszköszöntő Táncház 
• 17-19 óráig  Aprók tánca: népi játékok, böjti szokások, táncok
• 19-21 óráig  Csutri bál: Somogyi táncok tanítása
• 21-24 óráig Felnőtt táncház: széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi táncrendek

2019. május 10. Majális Táncház
• 17-19 óráig  Aprók tánca: népi játékok, táncok, májusi népszokások
• 19-21 óráig Csutri bál: somogyi táncok tanítása 
• 21-24 óráig Felnőtt táncház: széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi táncrendek
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Lajosmizsei Folplast Kft.
A 2018-as év nemcsak La-

josmizse város számára volt 
jubileumi év, hanem a Folplast 
Kft. számára is, hiszen ebben az évben ünne-
pelte fennállásának 50. évfordulóját. Emellett 
2018-ban minden eddiginél sikeresebb évet zárt: 
forgalma átlépte a 10 milliárd forintot, éves ter-
melési kapacitása a 15 ezer tonnát, dolgozóinak 
létszáma pedig elérte a 150 főt.

A cég alapfilozófiájához tartozik a magas 
minőségű termékek gyártása. Ennek érdeké-
ben nemcsak kiváló minőségű alapanyagokat 
használ, hanem a legkorszerűbb technológiákat 
alkalmazza. Szintén nagy hangsúlyt fektet a kör-
nyezetvédelem és a fenntartható fejlődés bizto-
sítására, a biztonságos, egészséges és komfortos 
munkakörnyezet kialakítására. A célok elérése 
érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre. 

A 2019. évi beruházások egyik leglátványo-
sabb eleme az Elkerülő úti telephelyre terve-
zett 3000 m2 alapterületű üzemcsarnok építése, 
melynek tervezése során gondosan ügyelnek 
arra, hogy a fenti célok minél nagyobb mérték-
ben megvalósuljanak. A beruházásnak köszön-
hetően a piaci igényekhez igazodó magasabb 
hozzáadott értékű nyomdázott csomagoló-

anyagok gyártására lesz képes. 
A csarnok kialakításakor nagy 
teljesítményű hűtő-fűtő, légke-
zelő és páratartalom szabályozó 

rendszerek, valamint a lehető legtöbb természe-
tes fény biztosítása érdekében oldalfali ablakok 
és tetőbevilágítók beépítésével, egyedi munka-
környezetet tudnak majd biztosítani. Ezáltal ki-
alakítva az egészségesebb és komfortosabb mun-
kahelyet leendő és jelenlegi dolgozóink számára. 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően új 
munkalehetőséget teremtenek Lajosmizsén és 
vonzáskörzetében.

A csarnok bel-, és kültéri világításánál ki-
zárólag energiatakarékos LED fényforrásokat 
fognak használni, amelyek fényereje az adott 
napszakhoz igazodva automatikusan változik. 
A térvilágítás, a gépek, és az üzemi parkolóban - 
Lajosmizsén elsőként kialakítandó - elektromos 
töltőpont energiaellátását pedig nagy részben 
a tetőre tervezett 200 kWp teljesítményű nap-
elemes rendszer által termelt zöld energia fedezi.

A csarnok építésének helyén az engedélyezé-
si eljárással párhuzamosan kezdődött el a Kecs-
keméti Katona József Múzeummal együttmű-
ködve közel 5000 m2 terület régészeti feltárása.

 Kocsis András ügyvezető

Lajosmizse, a lehetőségek városa
Aki érdeklődik a település története iránt, az 

tudhatja, hogy Lajosmizse területe már az Ár-
pád-kor óta szinte folyamatosan lakott vidék. A 
régmúltban is megvoltak a lehetőségek ezen a 
területen. A legelők, a nádasok és az összefüggő 
tölgyerdők, melynek mutatójaként ma is csodál-
hatjuk a Mizsei Óriás kocsányos tölgyet. A terü-
let értékei mindig alakultak a kor és az itt élők 
igényeinek megfelelően. 2017-ben drónnal ké-
szült egy felvétel Lajosmizséről, mely a települést 
és a benne rejlő lehetőségeket mutatja meg. Ki-
emelik a videóban a település jó földrajzi és köz-
lekedési elhelyezkedését, valamint azt is, hogy 
az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéken 
terül el. A felvételt a következő linken, http://

www.lajosmizse.hu/hu/
content/lajosmizse-le-
het%C5%91s%C3%A9-
gek-v%C3%A1rosa, vagy 
a QR-kódot leolvasva le-
het megtekinteni.

Az alábbi cikkben arról olvashatnak, hogyan 
fejlődik egy tradicionális helyi vállalkozás, s e 
fejlődés által Lajosmizse történelmének újabb 
fejezete kerül felszínre.

Árpád-kori település az innováció peremén –  
Megelőző feltárás a Folplast gyár területén

Sz. Wilhelm Gábor

Lajosmizse külterületén, zöldmezős beru-
házás keretében a Folplast Kft. új üzemcsarnok 
létesítését tervezte, melynek engedélyeztetéséhez 
a hatályos jogszabályok alapján ún. Előzetes Ré-
gészeti Dokumentáció (ERD) készítését rendel-
te meg a Budavári Kft-től. Ez a dokumentum 
minden bruttó 500 millió forint teljes bekerülési 
költséget meghaladó beruházás engedélyezteté-
sének kötelező eleme, ami arra szolgál, hogy a 
várható régészeti munkálatok formáját, idejét, 
költségét minél pontosabban meghatározza. Ez 
amellett, hogy a régészeti jelenségek nem pusz-
tulnak el a figyelmetlen munkavégzés mellett, 
rendkívül tervezhetővé teszi a beruházás föld-
munkáit, megelőzve egy építkezés közbeni csú-
szás lehetőségét. Mivel az ERD készítését nem 
csak az eddig ismert, közhiteles nyilvántartásba 
vett lelőhelyeket érintő beruházásokon írja elő 
a jogszabály, ennek köszönhetően számos új és 
újabb, addig nem ismert értékes település és te-
mető kerüli el az enyészetet, gazdagítja komoly 
értékekkel egy-egy helyi közösség kultúráját és 
történelmi örökségét. Egy ilyen, addig teljesen 
ismeretlen, de rendkívül értékes lelőhely meg-
mentése és feltárása köszönhető a Lajosmizse 
határában végzett projektnek. A feltárás drónfelvétele

LAJOSMIZSE, A LEHETŐSÉGEK VÁROSA
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Az előzetes munkálatokhoz kapcsolódó 
terepbejárás során közepes mennyiségű késő 
szarmata kori (4. századi) és Árpád-kori (12-
13. századi) kerámiaanyag került elő, ami már 
jelezte, hogy régészetileg érintett a terület. Az 
eddig ismeretlen lelőhely a Lajosmizse-Sárközi-
dűlő elnevezést kapta. 

Maga a célterület Lajosmizse K-i szélénél, az 
elkerülő út mentén egy markánsan kiemelkedő 
háton helyezkedik el. A feltételezett lelőhely te-
rülete Ny-i irányba jelentősen túlnyúlik a jelen-
legi beruházással érintett részen.

Az ERD készítéséhez kapcsolódó próba-
feltárást a Budavári Kft. alvállalkozójaként a 
Kecskeméti Katona József Múzeum végezte el. 
Ez alapján a beruházási terület nagyobb részén 
teljes felületű megelőző feltárás lett előírva, mi-
vel a földmunkák mélysége elérte, illetve el is 
pusztította volna a jelenségeket.

A december első felében induló munkálatok 
során 6.659 m2 felület lett lehumuszolva, ami 
jelenleg a település területén végzett egyik leg-
nagyobb felületű feltárásnak számít. Az Árpád-
korból csak az M5 autópálya építését megelőző 
régészeti munkálatok során voltak kisebb fel-
tárások, így elmondható, hogy a jelenlegi ásatás 
alapvető információkkal járult hozzá a település 
történetéhez. 

A megnyitott felületet egy markáns, nagymé-
retű árokrendszer uralja, melyet teljesen terve-
zetten kialakított, egymással párhuzamosan futó 
két hosszanti szakasz határoz meg. A két tag egy-
mástól nagyjából 50 méter távolságra halad, és 
több oldalsó ág indul ki belőlük.  Ahol két árok 
találkozik, ott mindig van egy nagyobb téglalap 
alapú lemélyedés. Ennek a funkciója kérdéses, 
vagy egy kisebb ülepítő, de esetleg egy nagyobb 
oszlop helye is lehetett.

Az árkokon belül minimális számú objektum 
került elő, de az É-i tag egy helyen megszakadt, 
itt egy cölöpszerkezetes építmény bontakozott 
ki, ami minden bizonnyal egy épített, gerenda-
szerkezetes bejárat lehetett, ami a kerített terü-
leten belül tartott állatokhoz vezetett. Hasonló, 
rendkívül szabályos szerkezetű, nagy területet 
határoló karámrendszerek viszonylag ritkán ke-
rülnek elő, de külön kiemelendő a lajosmizsei 
helyszín kifejezetten megtervezett, rendkívül 
szabályos képe.

Az árkoktól ÉNy-ra viszonylag intenzí-
ven jelentkezett a település. Több csoportban 
méhkas alakú gabonatároló vermek kerültek 
elő, mellettük további kisebb árokszakaszok is 
nyúltak be a területre. Két előtérgödrös külső 
kemence is volt egymástól nem túl nagy tá-
volságra, melyeket valószínűleg kenyérsütésre 
használhattak. 

A jelenségek közül kiemelkedik két nagy 
méretű, kb. 4x5 m-es félig földbe mélyített 
épület, melyek szinte megegyező szerkezetűek 
voltak. Tájolásuk ÉNy-DK, a kemence mind-
kettőben az DK-i sarokban helyezkedett el, 
komolyabb tapasztott padlót egyikben sem 

észleltünk. Mélységük a lehumuszolt felszíntől 
80 cm volt, tehát a korabeli felszínt is számítva 
legalább 100-120 cm mélyek lehettek. Igen iz-
galmas a kemencék kivitelezése, mivel hasonló 
„hibrid” technológiával készült mindkettő. Az 
épület sarkába egy kis mélyedést vájtak első-
ként az altalajba oldalt, majd a mellfalazatot és 
a kemence száját a területen nem található, te-
hát idehozott, szürkés agyagból építették meg. 
Füstelvezető nyílást nem észleltünk a boltoza-
ton, de sajnos pont a felső harmad semmisült 
meg mindkettőnél. A sütőfelület egyszeres volt, 
csak az egyik épületnél észleltünk kevés, ritkás 
kerámiát betapasztva. A kemencék funkciója 
kettős volt: a mindennapi élethez szükséges sü-
tés-főzés mellett az épület felfűtését is remekül 
meg lehetett oldani velük.

A tetőszerkezet is igen hasonlatos volt az 
épületekben. A két hosszanti oldalon és a közép-
tengelyben is volt egy oszlopsor. Középen három 
nagy méretű oszlophely volt kialakítva, még a 
két szélen 3-3, illetve 4-2 eloszlásban voltak a 
további cölöpök. A nagyobbik házban a kemen-
cével szemközt, a hosszanti oldalfal közepén egy 
lépcsős rész volt, minden bizonnyal itt lehetett a 
fából készült bejárat. A másik épületben konkrét 
bejáratnak nem volt nyoma, itt egy ún. ülő- vagy 
munkagödröt tudtunk megfigyelni a kemence 
szájával szemben. 

A feltárás során az átlagos Árpád-kori tele-
pülésekhez képest nagy mennyiségű leletanyag 
került elő, jellemzően a korabeli edények össze-
tört darabjai, mellettük ételmaradékként kido-
básra került állatcsontok, de az egyik árok aljá-

LAJOSMIZSE, A LEHETŐSÉGEK VÁROSA LAJOSMIZSE, A LEHETŐSÉGEK VÁROSA

Lakóépület

Kemencék
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ban egy teljesen ép vas kapa is volt, mely minden 
bizonnyal a korabeli árokásás során felejtődött 
ott. A kerámiaanyagot döntően jellegzetes Ár-
pád-kori bogrács- és fazéktöredékek alkották, 
kiemelendő két ritkaságnak számító fehérre ége-
tett bogrács töredéke. Ezek alapján a települést 
az 1150-1230 közötti időszakban használhatták 
valamikor. A korabeli szokásoknak megfelelően 
nem számolhatunk nagyon hosszú életű telepü-
léssel, a korabeli falvak pár évtizedet követően 
különböző okok miatt (termőterület kiapadása, 
birtokviszonyok változása stb.) gyakran vándo-
roltak kisebb-nagyobb távolságokat.

A feltárás során előkerült mintegy 2 M30-as 
rekesznyi leletanyag egy alapos tisztítást, majd 
szakszerű restaurálást követőn a Kecskeméti 
Katona József Múzeum gyűjteményében lesz a 
nyilvántartásba vételt követően elhelyezve, re-
ményeink szerint a közeljövőben majd a helyi 
közönség is találkozni fog vele egy kis kamara-
kiállítás keretében.

I. (Szent) István (1001-1038) II. törvény-
könyvében az első törvény első mondata így 
hangzik: „Tíz falu építsen templomot, melyet lás-
sanak el két telekkel és ugyanannyi rabszolgával, 
lóval és igásállattal, hat ökörrel és két tehénnel, 
harminc aprómarhával.” A régészeti adatok a 
templomok építését megcélzó rendelet sikeres-
ségét az Alföld területén különösen megerősítik. 
Az Árpád-kori sűrű településrendszerhez kap-
csolódóan a templomos helyek magas száma 
szembeötlő, Lajosmizse közigazgatási területén 
négy templomos helyet sikerült eddig lokali-
zálni. A településhálózat kialakulása már ezt 
megelőzően, a 10. században megkezdődött, de 

kezdeti mobilitásáról még a 11. századi források 
is megemlékeznek, melyek a falvak elköltözé-
séről tudósítanak. Jelenlegi ismereteink szerint 
a 11-13. század egy olyan időszak volt, amikor 
feltűnően sűrű településhálózatot találunk a 
Duna‒Tisza-közén. Az Árpád-kori falvak álta-
lában pár kilométerre, de gyakran csak néhány 
száz méterre találhatóak egymástól. 

Lajosmizse környéke fontos régiónak szá-
mított az Árpád-korban, melyet a templomos 
helyek magas száma is jelez. A településhálózat 
talán az átlagos alföldi képnél is intenzívebb, 
mely egyrészt köszönhető a Pest-Szeged ősi 
kereskedelmi út közelségének, illetve a remek 
természeti adottságoknak, melyek a ritkásan ki-
sebb időszakos vizekkel borított részek között 
kiváló teret biztosítottak a szántóföldi műve-
lésnek és a nagyállattartásnak. A most tárgyalt 
településnek, - melynek a korabeli nevét írott 
források híján nem tudjuk -, a fél hektárt megha-
ladó megnyitott felület ellenére is biztosan csak 
a töredékét ismertük meg. A 2017-es évben a 
kecskeméti Mercedes gyár területén végzett ha-
talmas felületű munkálatok során két Árpád-
kori település feltárása is megtörtént, az egyiket 
teljes egészében sikerült megkutatnunk, melyek 
szerint egy átlagos település a korszakban 12-
15 hektár nagyságú lehetett. Ezek alapján még 
nagyon sok izgalmas és érdekes adat várja az 
elkerülő út mentén, hogy napvilágra kerüljön, 
újabb és újabb mozaikkal gazdagítva a korai ma-
gyarság életéről kialakított képünket.

 Ásatásvezető: Wilhelm Gábor 
 régész (KKJM) 
 Munkatárs: Hajdrik Gabriella 
 régésztechnikus (KKJM)
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Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Csapataink a Megyei és Kecskemét Városi 

Bajnokság őszi fordulóin a következő eredmé-
nyeket érték el:

Megyei Bajnokság:
6. helyen áll jelenleg csapatunk. Rosszul in-

dultunk, a folytatás jobban sikerült, de már a 
lemaradást nem tudtuk behozni. Szeretnénk ta-
vasszal jobb helyezést elérni.

Kecskemét Városi Bajnokság:
A Lajosmizsei AC csapata jelenleg a 6. a Mi-

zsei Kisüstik pedig a 12. helyen állnak.
Összevont a bajnokság, nincs külön 1. és 

2. osztály. Az őszi helyezések fogják eldönteni, 

hogy a csapatok tavasszal melyik osztályban 
folytatják.

Még folyamatban vannak mérkőzések. Sze-
retnénk, ha mindkét csapatunk az 1. osztályban 
folytatná.

Az általános iskolában folyamatosan tartjuk 
az edzéseket a gyerekeknek péntek délután fél 2 
órától 3 óráig.

2018. december 28-án az évet csapatunk ké-
sőestig tartó pingpongozással fejezte be.

 Szijjártó Pálné

Sakk
November és december hónapban rendeztük 

meg háziversenyünket, a „Csillag 2018” sakkver-
senyt a lajosmizsei művelődési házban. A Fide 
élőpontosok között B.Nagy Roland győzött, 2. 
Márton Attila, 3. Erős Máté, 4. Kozelka Ágos-
ton. Az amatőr csoportban: Halász Dénes lett a 
bajnok, 2. Koller Botond, 3. Pető Bence, 4. Vas 
György. Móczó István

LAJOSMIZSEI VÁROSI KAMARAKÓRUS

SPORT

LAJOSMIZSEI NŐEGYLET

LAJOSMIZSE, A LEHETŐSÉGEK VÁROSA

V. Regionális Kórustalálkozó  
Jászberényben

A Cantate Nobis Énekegyüttes Egye-
sület szervezésében ötödik alkalommal 
rendezték meg Regionális Kórustalálko-
zójukat Jászberényben, „In memoriam 
Brahms, Schubert, Erkel” címmel.

A kórustalálkozóra tizenöt kórus je-
lentkezését fogadták be a házigazdák, így 
a Lajosmizsei Városi Kamarakórus má-
sodjára vett részt a rendezvény sorozaton. 
Műsorukat szakmai vendégek is értékel-
ték: Dr. Kis Katalin karnagy, főiskolai do-
cens és Ember Csaba, a Magyar Kultúra 
Lovagja. A véleményezésben kiemelték a 

lajosmizsei kórus igényes kamarahang-
zását, a szöveg tiszta, érthető prozódiáját, 
a műsor ötletes választását és sorrendjét.

Köszönet a szervező Cantate No-
bis Énekegyüttesnek és vezetőjüknek, 
Thormanné Husznay Mária karnagynak 
a magas színvonalú kórustalálkozó 
megszervezéséért, a vendéglátásért, 
amelyen több, mint négyszáz embernek 
adtak testi-lelki táplálékot ezen a napon.

Hangversenyükkel csatlakoztak a Kó-
rusok Világnapja 2018 Rendezvénysoro-
zathoz, illetve a találkozó a KÓTA Bázis 
Rendezvénysorozat része is volt.

 Berta István, karnagy

Adventi gyertyagyújtás
Az idei évben is megrendezésre került vá-

rosunkban az adventi ünnepségsorozat. Ennek 
keretében mind a négy adventi vasárnapon 
összegyűlt a város apraja-nagyja, hogy együtt 
gyújthassuk meg a koszorú gyertyáit és együtt 
várakozzunk a karácsony beköszöntére. A lé-
lekben való felkészülést és ráhangolódást most 
is segítette az élő betlehem, a feldíszített főtér, 
a faházakban kapható karácsonyi ajándékok, a 
gyertyagyújtást megelőző műsorok és a szíves 
vendéglátás, melyet mind a Nőegylet lelkes tag-
jai szerveztek meg helyi lakosok, gazdák, terme-
lők, kézművesek segítségével. 

Első vasárnap a Pedagógus Nyugdíjas Ol-
vasókör tagjai kedveskedtek városunk lakóinak 
ünnepi műsorral, majd –hogy a közös éneklés se 
maradjon el- Szerző Zsuzsa és Soós Zoltán hang-
ja töltötte be a teret a hideg vasárnapi estében. 

Második alkalommal a Jászság Hagyomány-
őrző Egylet tagjait láttuk vendégül újra, akik 
évről évre vállalják az utat Jászberényből, hogy 

karácsonyi műsorukkal felvidítsák a lajosmizsei 
lakosságot. Idei összeállításukat a művelődési 
házban adták elő, utána került sor a téren a gyer-
tyagyújtásra.

Mindig nagy boldogság, mikor éneklő gye-
rekek hangja tölti be a teret, így a harmadik va-
sárnapon a 2. és 3. osztályosokból verbuválódott 
énekkar örvendeztette meg szívünket, a 4. osztá-
lyosok pedig versekkel tették teljessé az ünnepi 
műsort. Felkészítésükben segített Kósáné Háry 
Petra, Nagyné Orlov Mariann és Sárközi Zsuzsa.

Az utolsó adventi vasárnapon a MASZK pro-
dukciójának tapsolhattunk, az ő műsoruk kor-
társ magyar költők verseiből állt.

Évről évre láthatjuk, hogy egyre többen és 
többen mozdulnak ki otthonaikból a gyertya-
gyújtások alkalmával, akár a zord időjárás el-
lenére is. Teszik ezt azért, hogy közösségként, 
együtt ünnepeljenek, és azért, mert tudják, hogy 
ez a rendezvény nem csak a szórakozást szol-
gálja, hanem alkalmat ad a jótékonykodásra is. 
Folyamatosan nő azoknak az embereknek és 

családoknak a száma, akik egy kis segítséghez 
jutnak karácsony környékén a helyi lakosok jó-
voltából. Idén 15 családnak és a szociális otthon 
lakóinak tudtunk az összegyűlt adományokból 
egy kis anyagi segítséget adni. Az ő nevükben 
is szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni 
mindazok számára, akik bármilyen összeggel 
hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az emberek, 
akik akár tartósan, akár csak időszakosan is ne-
héz anyagi körülmények közé kerültek egy picit 
fellélegezhettek. Ez a segítség sokuknak többet 
jelent, mint maga a pénzösszeg. Jelenti azt, hogy 
valakik figyelnek a bajbajutottakra, nem felejte-
nek el segítő jobbot nyújtani, érzik a törődést 
és mindez hálával tölti el a szívüket. Reméljük, 
hogy ez a hagyomány jövőre is folytatódik és 
az emberek jószívűsége és segítőkészsége révén 
néhány embertársunknak kellemes karácsonyi 
meglepetést tudunk okozni. És ne felejtsük el azt 
sem, hogy mindezen jótékonykodást karácsonyi 
hangulatban, közösségként ünnepelve tehetjük 
meg. Várjuk Önöket jövőre is!  Nőegylet



A dajka néni is szívesen 

mókázik a gyerekekkel

A Katica csoportos 
gyermekek is 
műsorral  
kedveskedtek 
szüleiknek 
Karácsony 
alkalmából

Mécses csoport pásztorjátéka  
a templomban

Csibe csoport Karácsonya

Az elkészült hóemberrel  
a Csibe csoportosak

Megérkezett a  
Mikulás az óvodába

Katica 
csoportosak 
kihasználták  
az Iskola-tó 
körüli lejtőket

Köszönjük a karácsonyi ajándékokat 
a fenntartónak és a Tündérkert 
Alapítványnak

Süni csoportos gyermekek 
büszkék a hóemberükre

Napocska csoport, 
mint manócskák a 
Karácsonyi Gálán

Szánkózni az egyik 
legjobb játék! 

Hangolódás az ünnepekre

Készül a hóember

A kiscsoportos Méhecskék  
is élvezik a telet


