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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Hagyatéki eljárást érintő változások
A jogszabályi változások jelentős újításokat hoz-
tak a hagyatéki eljárásban, melyek 2020 február 
1. napjával már életbe is léptek. 

Az új rendelkezések szerint a korábbiakhoz 
képest jelentősen felgyorsul a hagyatéki eljárá-
sok lefolytatása, és az eljárás jelentős része már 
a jegyző előtt lezajlik. 

Az egyik ilyen legfontosabb változás, hogy 
a hagyatéki eljárás megindítása után a hivatal 
munkatársának nyolc napon belül el kell készí-
tenie a hagyatékba tartozó ingatlanokról az adó- 
és értékbizonyítványt, amelyek ellen mostantól 
fellebbezéssel is élhetnek az örökösök. A hagya-
tékhoz tartozó valamennyi vagyonról, örökös-
ről és minden egyéb adatról a jegyző írásban ad 
tájékoztatást az öröklésben érintettek felé, akik 
arra 8 napon belül tehetnek észrevételt.  A leltárt 
legkésőbb a 30. napon be kell, hogy terjesszük a 
közjegyző felé.  A korábbiakkal ellentétben a köz-
jegyző már nem tart minden esetben hagyatéki 
tárgyalást csak akkor, ha arra jogszabály kötelezi 
vagy az ügy jellegénél fogva azt szükségesnek 
érzi. 

Mindezek kapcsán kérjük a kedves ügyfelein-
ket, hogy amennyiben hagyatéki eljárás lefolyta-
tása válik szükségessé szíveskedjenek hivatalunk-
kal a  kapcsolatot minél rövidebb úton felvenni 
az adatok egyeztetése céljából. 

Lakossági tájékoztatás  
szennyvízszállítással kapcsolatban
A települési önkormányzat köteles gondoskodni 
a településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésének szerve-
zéséről és ellenőrzéséről. Az önkormányzat a 
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása 
érdekében a vízügyi hatóság által nyilvántartásba 
vett, a feladat ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételekkel rendelkező Faragó Környe-
zetvédelmi Kft-vel  (székhely: 2366 Kakucs, 
Ipartelep u. 12-16.) 2020. december 31. napig 
meghosszabbította a szerződést. 

Az önkormányzat a közszolgáltató kizáróla-
gos közszolgáltatási jogát biztosítja. 

A közszolgáltatás díja a szippantott szeny-
nyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint 
egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. 
törvényben meghatározottak figyelembevételével 
nem változik. Az alapdíj nettó 4015 Ft/ürítési 
alkalom, az ürítési díj nettó 421 Ft/m3.

A közszolgáltató elérhetőségei: 
E-mail: info@faragokv.hu
Tel.: 0629/576-230 • 0680/980004

Lakossági tájékoztatás zajjal  
járó tevékenységek szabályozásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2019. december 12-i ülésén tárgyal-
ta a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Mó-
dosítások történtek a hatályos jogi környezetre 
figyelemmel, továbbá kiegészült a Rendelet a 
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő 
tevékenységekre- és a közterületen megtartott 
rendezvényekre vonatkozó szabályokkal. 

A magánszemélyek háztartási igényeit kielé-
gítő tevékenység alatt olyan zajhatással járó, ház-
tartáson belüli tevékenységet kell érteni, amely 
alkalmas mások nyugalmának megzavarására, 
így különösen lakásfelújítással, építéssel, bon-
tással kapcsolatos tevékenységek, kertépítéssel, 
zöldfelület-fenntartással, mezőgazdasági fel-
adatokkal kapcsolatos tevékenységek, motoros 
fűnyírás, favágás, fűrészelés traktor üzemeltetése, 
egyéb motoros gép üzemeltetése, zenélés, zene-
hallgatás, sporttevékenység, játék.

Felhívom a Lakosok figyelmét a 2020. január 
1-től alkalmazandó új szabályokra:

Magánszemélyek háztartási igényeit ki-
elégítő zajjal járó tevékenységet hétfőtől 
szombatig nappal 07:00-20:00 óra, vasárnap 
nappal 08:00-12:00 óra között lehet végezni, 
ünnepnap ilyen tevékenység nem végezhető. Az 
azonnali hibaelhárítási, rendkívüli kárelhárítási 
és balesetveszély elhárítására irányuló munka-
végzés ettől eltérő időpontban is végezhető.

Közterületen megtartott rendezvény – kivéve 
az állami és önkormányzati rendezvényeket - 
hangosító berendezései nappal 8:00 – éjjel 22:00 
óra között üzemeltethetőek.

Közterületen megtartott alkalmi rendezvény 
hangosító berendezése kizárólag a jegyző, mint 
elsőfokú környezetvédelmi hatóság által a külön 
jogszabályokban foglalt előírások alapján kiadott 
zajkibocsátási határértéket megállapító határozat 
birtokában üzemeltethető.”

Módosításra került a Rendeletben a temető 
körüli mobil hangosító berendezésre vonatko-
zó szabályozás, tekintettel arra, hogy az utóbbi 
években délutáni temetések is vannak. Kegyeleti 
okokra figyelemmel a mobil hangosító eszköz al-
kalmazását vagy mobil műsorszórást 16.00 óráig 
a temető melletti utcákban nem lehet folytatni.

Figyeljünk egymásra, tartsuk tiszteletben kör-
nyezetünk nyugalmát!

Lakossági tájékoztató
A tavasz közeledtével és a mezőgazdasági mun-
kák megindulásával összhangban egyre nagyobb 
számban érkeznek városunkba olyan vendég-
munkások, akik a városban lévő ingatlanokban 
nagy számban laknak együtt. 

A hatóságok, illetve sok esetben a lakosság 
bejelentése alapján megindított eljárások során 
rendszerint kiderül, hogy ezen vendégmunká-
sok, foglalkoztatóik illetve főbérlőik számtalan 
jogszabályi kötelezettségüknek nem tesznek 
eleget, ugyanakkor nem egyszer konfliktusokat 
generálnak a környékbeli helyi lakosokkal. 
A jelenlegi szabályok szerint,  
aki ingatlant ad bérbe az
• a bérbeadási tevékenységet csak jogszerűen, 

az adóhatósági bejelentkezését követően, 
adószám birtokában kezdheti meg, 

• köteles a bérlőkkel szerződést kötni, 
• jogosult az ingatlan használatát meghatáro-

zott időnként ellenőrizni (a bérlő szükség-
telen háborítása nélkül) 

• a kötelező közszolgáltatások igénybevé-
teléről gondoskodni (pl. víz és csatorna, 
hulladékszállítás).

A bérlő köteles a 
• beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illet-
ve tartózkodási helyének címét a Járási 
Hivatalban nyilvántartásba vétel céljából 
bejelenteni (lakcímbejelentés) 

• lakbért, közüzemi díjakat rendszeresen 
fizetni,

• az ingatlant rendeltetésszerűen használni,
• a rendeltetésszerű használat ellenőrzését 

segíteni. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos prob-
léma miatt bejelentés érkezett a hivatal felé ed-
digiekben is azt minden esetben kivizsgáltuk, 
majd azt követően amennyiben szükségessé vált 
az ügyet továbbítottuk az  
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK LAJOSMIZSE
2019. november 11. – 2020. január 31.

Született
Pintér Boróka Éva  

(édesanyja neve: Szőrös Eszter Éva)

Házasságot kötöttek:
Tóth Krisztián Attila és Baranyi Mercédesz
Hornacsek Attila és Tuska Ágnes
Gendrács Tamás Csaba és Dani Anna
Kiss Gábor és Körtvélyesi Ágnes
Gulyás Ákos és Bokor Alexandra
Juhász Attila és Juhász Zsanett
Bujdosó Gábor és Kertész Krisztina
Gyurik Ferenc és Patkós Annamária
Hazai Zoltán és Hábenczius Erika
Hell Norbert és Szabados Rita
Vázsonyi János és Durucz Emőke
Terenyi Zoltán és Cserháti Vivien
Tok János és Bánszki Emőke

Vincze Ákos és Pintér Melinda

Elhaláloztak:
Perenyei Gábor Pál (1948, Lajosmizse)
Mészáros Erzsébet Etelka  

(1948, Lajosmizse)
Szabó Lászlóné  

(Szalontai Mária, 1932, Lajosmizse)
Gyurgyik Gyula, 1954, Lajosmizse,
Kollár Mária Jusztina, 1933, Lajosmizse
Sztojka János Gyula, 1953, Lajosmizse
Varga Lajosné  

(Maksa Mária Magdolna, 1939) Izsák
Homoki Jánosné  

(Sáfrán Margit, 1921) Lajosmizse
Pálfi Jánosné  

(Hegedűs Mária, 1931, Lajosmizse)
Loboda László (1949, Lajosmizse)

• adóhatóság,
• Népegészségügy,
• környezetvédelmi hatóság, vagy a
• gyámhatóság felé. 

Kérem a tisztelt érintetteket, hogy a tájékoztató-
ban foglaltaknak eleget téve segítsük az együtt-
élést a város lakosainak megelégedettségére. 

Közeleg az adófizetési határidő
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóhatósága 
2020. február hónapban postázza ki az adófolyó-
számla-kivonatokat, annak érdekében, hogy az 
adózók pontosan és időben tudják fizetni a 2020. 
év március 16. napjáig esedékes helyi adóikat és 
a gépjárműadót.

A vállalkozók és egyéni vállalkozók elektro-
nikus úton kapják tárhelyükre az adófolyószámla 
kivonataikat. Felhívjuk a fenti adózói kör figyel-
mét, hogy az elektronikus tárhelyre érkezett 
küldeményeiket a lehetőség szerint 30 napon 
belül olvasni vagy tartós tárba helyezni szíves-
kedjenek, mert ellenkező esetben a megküldött 
dokumentumok a tárhelyről törlődnek. 

A magánszemélyeknek postai úton kerül 
az adófolyószámla kézbesítésre. Fontos, hogy 
azon adózóink, akik a tavalyi évben vásároltak 
gépjárművet, vagy a már meglévő gépjárművük 
után fizetendő adó összege változott, ők határo-
zatban értesülnek az adott jármű utáni fizetési 
kötelezettségről. Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 
akik cégkapus/ügyfélkapus regisztrációval ren-
delkeznek adófolyószámla egyenlegeiket https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintással is 
megtekinthetik. 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás 
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles 
megfizetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig 
fizetési kötelezettségének eleget tenni szíves-
kedjen, mivel az elmaradt adófizetés adóvég-
rehajtást vonhat maga után. A végrehajtási 
eljárást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági 
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás 
során felmerült költségek (végrehajtói mun-
kadíj, jutalék, általános költségátalány) min-
den esetben az adóst terhelik, és az adóstól 
felvett összegekből elsődlegesen ezek a költ-
ségek kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási 
költségeket az önálló bírósági végrehajtónak 
kell megfizetni, ezen összeg megfizetéséig a 
végrehajtási eljárás nem kerülhet megszün-
tetésre.

Kérjük továbbá, vállalkozó és egyéni vállal-
kozó adózóinkat, hogy az adóbevallási kötele-
zettségeik teljesítését, adóigazolási kérelmüket 
és egyéb adózással összefüggő ügyeiket kizáró-
lag elektronikus úton, a fenti linken illetve a 
NAV ÁNYK felületén elérhető nyomtatványok 
használatával teljesítsék.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

2020. évi vásár és bolhapiac naptár
Vásár  
időpontja

Vásár  
napja

Megjegyzés

2020. január 05.

va
sá

rn
ap

országos állat- és kirakodóvásár
2020. február 02. országos állat- és kirakodóvásár
2020. március 01. országos állat- és kirakodóvásár
2020. április 05. országos állat- és kirakodóvásár
2020. május 03. országos állat- és kirakodóvásár
2020. június 07. országos állat- és kirakodóvásár
2020. július 05. országos állat- és kirakodóvásár
2020. augusztus 02. országos állat- és kirakodóvásár
2020. augusztus 30. országos kirakodóvásár (búcsú vásár)
2020. szeptember 06. országos állat- és kirakodóvásár
2020. október 04. országos állat- és kirakodóvásár
2020. november 01. országos állat- és kirakodóvásár
2020. december 06. országos állat- és kirakodóvásár

Bolhapiac  
időpontja

Bolhapiac  
napja

2020. január 18.

sz
om

ba
t

2020. február 15.

2020. március 21.

2020. április 18.

2020. május 16.

2020. június 20.

2020. július 18.

2020. augusztus 15.

2020. szeptember 19.

2020. október 17.

2020. november 21.

2020. december 19.

Tájékoztatás sírhelyek  
újraváltásáról
2019. október hónap második 
felében a Mindenszentek ün-
nepét megelőzően a temetőbe 
látogató hozzátartozók tájékoz-
tatásaként a Lajosmizsei Köz-
temető üzemeltetője a temető 
tulajdonosának, Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzatának kérésére 
kék és piros matricával látta el az 
újraváltással érintett sírhelyeket.

A kék matricával ellátott sírhelyek a lejárt 
rendelkezési jogosultságú sírhelyek, amelyeket 
újra megváltani szükséges a sírhely felett ren-
delkezőknek. Ellenkező esetében felszámolásra 
jelölhető ki. 

A piros matricával ellátottak a felszámolásra 
már kijelölt sírhelyek, amelyeket a temető tulaj-
donosa a vonatkozó jogszabályok alapján meg-
szüntetett 2010. februárjában. A felszámolásra 

kijelölteket bárki megválthatja és nem csak a régi 
tulajdonos. 

Az újraváltás és a megváltás ügyében a Lajos-
mizsei Köztemető üzemeltetőjét, a Babérkoszorú 
Temetkezés Kft-t keressék ügyfélfogadási időben 
hétfőtől péntekig 08 órától 16 óráig. 
 dr. Balogh László Basky András
 jegyző polgármester
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Iskolai hírek
A Felsőlajosi Iskolában a mozgalmas, energikus ősz után a tél a közösség, 
az egymás felé fordulás, a belső építkezés időszaka volt. 

A hagyományos idősek napi rendezvényen iskolánk tanulói ismét 
nagy sikerrel szerepeltek. A második osztályosok egy vidám mesejá-
tékkal, a negyedikesek verses, zenés műsorral örvendeztették meg a 
nyugdíjasokat. 

December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás, aki az ajándékcsomagok 
mellett zenével, dallal és közös játékkal is kedveskedett a gyerekeknek. 

Lassan hagyo-
mánnyá váló ese-
mény Krasnyánszki 
Éva kezdeményezé-
se, aki az osztályával 
és Patarcsity János 
furulyakíséretével 
adventi, karácsonyi 
dalokkal teremtet-
nek ünnepi han-
gulatot a Faluház 
lépcsőjén, melyet 
a polgármester, az önkormányzat dolgozói és a falu lakosai édességgel, 
meleg teával viszonoznak. 

A karácsonyt, mint mindig, az óvodásokkal közösen ünnepeltük. Az 
óvodások betlehemes játékát az iskolások furulyaszóval, dalokkal töltötték 
meg, így valóban meghitt, boldog ünnepen lehettünk együtt. 

Az év eleje a kultúra jegyében telt. Január 22-én, a magyar kultúra nap-
ján Tóth Hajnalka szervezésében játékos, interaktív anyanyelvi vetélkedővel 
emlékeztek meg tanulóink a Himnusz születéséről. 

Ebben a tanévben min-
den tanulónknak lehetősége 
nyílt a Lázár Ervin Program 
keretében egy-egy színházi 
előadást megtekinteni. Az 
első osztályosok A táncos 
bárány című bábjátékot, a 
másodikosok A Nyúl és a 
Róka című mesejátékot, a 
negyedikesek a Budapesti 
Filharmónia Társaság által 
szervezett Kezdetben vala a 

zene című előadást tekinthették meg. A harmadik osztályosok márciusban 
utaznak majd a kecskeméti Katona József Színházba. 

Február 13-án vidám farsangi mulatsággal fogunk elbúcsúzni a téltől 
várjuk a tavasz érkezését, Március 4-én 8-10 óráig nyílt napot tartunk a 
leendő első osztályosok és szüleik számára, hogy közelebbről is megis-
merhessék iskolánkat. 

 Ferenczyné Biró Katalin 

Idősek Napja
Világszerte október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból kö-
szöntötte Felsőlajos vezetése 2019. november 29-én a település idősödő 
korosztályát, mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját és ta-
pasztalatait tudják maguk mögött. Tisztelettel gondolnak rájuk és nem 
csak ezen a napon, hanem az év minden napján. Szeretetet és bölcsességet 
tőlük kaphatunk, élettapasztalataikkal tudják segíteni, irányítani a követ-
kező generációt. A fiatal korosztálynak a feladata, az idősek segítése, hogy 
örömteli és teljes nyugdíjas éveket tudjanak élni. 

November 29-én, pénteken nagy szeretettel fogadta a képviselő-testület 
a szépkorúakat, ahol a vendéglátás után az óvodások és iskolások műsor-
ral kedveskedtek majd örökzöld dalaival teremtett jó hangulatot Mizsei 
Sándor. Juhász Gyula polgármester köszöntötte a legidősebb hölgyet és a 
legidősebb urat valamint apró ajándékkal lepte meg az éltes korúakat, jó 
egészséget, tartalmas boldog életet kívánva minden idős embertársnak.

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

Felsőlajos legidősebb hölgye id. Gazsó Józsefné 

Felsőlajos legidősebb ura Nagy Béla
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A felsőlajosi óvoda hírei
Novemberben óvodánk nagycsoportosai köszöntötték műsorukkal kis 
falunk legidősebb embereit, a faluházán megrendezett Idősek Napi ün-
nepségen. 

Dóbiás Péter ismét elvarázsolta a gyermekeket, érdekes hangszereket 
és zenei darabokat ismerhettek meg. Műsorán a Mikulás is megjelent a 
gyermekek nem kis örömére.

Hagyományainkhoz híven december 6.-án tartottuk Óvodánkban a 
Mikulásnapi Ünnepséget, amelyre a szülőket, nagyszülőket is meghív-
tuk. Köszönjük a Mikulásbácsinak, hogy bokros teendői ellenére ismét 
ellátogatott hozzánk.

Óvodánk ismét csatlakozott a Lajosmizse Város Önkormányzata Egész-
ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által szervezett cipősdoboz 
akcióhoz. Köszönjük a lelkes szülőknek az aktív részvételt.

Karácsonyi Jótékonysági ruha és cipő vásárunkra sok felajánlás érkezett, 
így Alapítványunk jelentős összeggel gazdagodott. Az Adventi vásárra sok 
szép alkotás érkezett. A befojt összegeket az óvoda és az iskola program-
jaira kívánjuk majd felhasználni, hogy élmény dúsabbá tegyük a gyerekek 
mindennapjait. Köszönjük a felajánlásokat és a vásárlást.

Karácsonyi ünnepségünket, hagyományaink szerint nyílt napként 
rendeztük meg. A nagy izgalommal várakozó gyereksereget az angyalok 
csengője hívta a karácsonyfa alá. Közösen énekeltünk karácsonyi dalokat 
és mondtunk verset a fa alatt. az ajándékokat a gyermekek szüleikkel 
együtt bontogatták és próbálták ki. Köszönjük az Alapítványnak és az 
Önkormányzatnak az anyagi hozzájárulást. A közös játék után a Faluházán 
folytatódott a karácsonyi ünnepségünk. Nagycsoportosaink az iskolásokkal 
együtt meghitt hangulatot varázsoltak a falu karácsonyfája alá. Betlehemes 
jelenetüket követően gyönyörködhettünk az angyalok varázslatos táncában. 
A falu fája alól ismét minden gyermek számára került ajándék. Az Önkor-
mányzat jóvoltából, amelyeket Polgármester Úr adott át a gyerekeknek.

Január 21-én Dóbiás Péter és Társulata ismét ellátogatott óvodánkba. „A 
király új ruhája” című történetet elevenítették meg a gyermekek számára, 
a komolyzene és a dráma játék eszközeivel. 

Óvodánk 3. alkalommal is elnyerte a Zöld Óvoda címet. Budapesten, 
az ünnepségen január 23-án Tagintézmény vezetőnk vette át a kitüntető 
oklevelet. 

Részt vettünk január 29-én a Lajosmizsei Iskolai Sport Egyesület szer-
vezésében megrendezett Ovi Olimpián. Jó hangulatú délelőtt során játékos, 
mozgásos feladatokat oldottak meg a gyerekek. 

Február 11-én kerül megrendezésre óvodánkban a gyermek farsang. 
Az óvónők meglepetés műsorát követően jelmezes felvonulás, tánc, mókás 
ügyességi játékok színesítik a gyermekek napját. A szülőket is szeretettel 

várjuk!
Óvodánk SZMK bálja február 15-én 

20:30-tól kerül megrendezésre a Faluhá-
zán. Minden érdeklődőt nagy szeretettel 
várunk! 

Több féle műsor, program várja a 
gyerekeket februárban. Többek között 
Tengeri Attila télűző interaktív zenés 
előadással érkezik majd óvodánkba. 

A Március 15-i ünnepségre, amely 
a Faluházán kerül megrendezésre az 
iskolával közösen, szeretettel várunk 
mindenkit!

 Kovács Zsuzsanna Mária, 
 óvodapedagógus

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
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI 
A véradás helyszíne március hónapban 
Lajosmizse Város Művelődési Háza,  
Díszterem.
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
• 2020. március 26. 8.30-13.00

Véradások időpontjai az Egészségházban
• 2020. június 11. 8.30-13.00
• 2020.október 01. 8.30-13.00
• 2020. december 03. 8.30-13.00
Helyszín: Egészségház,  I. emelet,  
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.
Ebben az évben is számítunk  
a véradók segítségére!

LUCA NAPI GYERMEKKARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

Intézményünk hagyományszerűen 2019. december 11-én megrendezte a 
Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepséget, amelyen Támogatóink jóvol-
tából 297 gyermek kaphatott ajándékot. A helyszínt ismét a Művelődési 
Ház biztosította. Az Ünneplőket a Lajosmizsei Mikulásgyár munkatársai 
köszöntötték. Fotó: Meleg Sándor

Dóka-Mezei Anett vezetésével a Lajosmizsei Főnix Dance tanítványai 
vidám műsorral kedveskedtek az Ünnepségen részt vett gyermekeknek. 
Fotó: Meleg Sándor

A Mikulás az ajándékokkal teli csomagokat minden gyermek-
nek személyesen adta át akik, énekkel vagy verssel köszönték meg.  
Fotó: Meleg Sándor

A Mikulásra várakozás perceit Szandy hercegnő (Klajkó Szandra) és Ma-
nyi Tündér (Nemec Mariann) tette vidámmá. A közös éneklést és táncot 
követően lovas fogaton megérkezett a Mikulás, hogy átadja az ajándékokat 
a gyermekeknek. Fotó: Meleg Sándor

Köszönet illeti Támogatóinkat: Lajosmizsei és a Felsőlajosi Önkormányzat, Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal adományozó munkatársai, 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizsei Művelődési Ház, Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete, 
Egészségház munkatársai, EGYSZI munkatársai, Faragó Gyula, Bekker János, Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizsei Folplast Kft., Schonerné Emődi 
Edit és a Freudenberg Tömítés Ipari Kft. munkatársai, Páldeák János, Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány!, Basky András és családja, Borbély Ella, Kollár 
László és családja, Belusz László és családja, Berenténé Gönczi Ilona, Joó László, Móczóné Oláh Edit, Németh Elek, Hilswerk Szervezet – Lichtenstein, 
Bács-Kiskun megye és Schwarzwald-Baar járás Baráti Egyesület, Szcientológia Egyház, Szax Réka, Ratkai István, Terenyi Istvánné és sokan mások.

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

Szakmai képzés
A szociális területen dolgozó szakem-
berek képzési rendszere 2018. évben 
jelentősen átalakult.  Az új képzési rend-
szerben az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 
számú, Szociális humán erőforrás fejlesz-
tése című pályázat révén térítésmentesen 
vehetnek részt a munkatársak a szakmai 
tevékenységük fejlesztését szolgáló kép-
zéseken. Az EGYSZI 2020. február hó-
napban adott helyet a „Családokkal vég-
zett szociális munka rendszerszemléletű 
megközelítése” című 4 napos szakmai 
továbbképzésnek, melyen az intézmény 
8 munkatársa mellett Kerekegyházi, Hel-
véciai és Szabadszállási szakdolgozók is 
részt vettek. Fotó: Tóth Róbert
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LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI  
ÜGYELET BEOSZTÁSA

Hétköznap: 16.00–8.00 
Hétvégén, pihenő-  

és ünnepnapokon: 8.00–8.00

2020. március
1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Takács Vilmos
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Jankahidy Andrea
5. Dr. Márton Rozália
6. Dr. Márton Rozália
7. Dr. Rónay Zsolt
8. Dr. Márton Rozália
9. Dr. Takács Vilmos

10. Dr. Gócz Irén
11. Dr. Jankahidy Andrea
12. Dr. Szabó Béla
13. Dr. Lódi Brigitta
14. Dr. Gócz Irén
15. Dr. Rónay Zsolt
16. Dr. Takács Vilmos
17. Dr. Gócz Irén
18. Dr. Ágó Zsuzsanna
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Lódi Brigitta
21. Dr. Rónay Zsolt
22. Dr. Gócz Irén
23. Dr. Takács Vilmos
24. Dr. Gócz Irén

25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Szabó Béla
27. Dr. Lódi Brigitta
28. Dr. Lódi Brigitta
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Takács Vilmos
31. Dr. Gócz Irén

ÚJABB SIKERES FÉLÉVET ZÁRT AZ ALKOTÓMŰHELY
A TOP-5.2.1-15-BK1-0001 számú projekt keretében 2019. szeptembertől folytatódott az Alko-
tóműhely foglalkozás. Decemberig összesen 16 foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, melyet 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szociális munkásai és külső, felkért szakemberek tartottak.

 Fotó: Meleg Sándor
A foglalkozások tematikája az előző tanévhez 
hasonlóan a helytörténet, a szakmák, mestersé-
gek, művészet megismerése, a roma kultúra és 
a szociális készségek fejlesztése köré szerveződ-
tek. A foglalkozásokat Hájas Réka művésztanár, 
Hortiné Dr. Bathó Edit népművelő, etnográfus, 
Dr. Kürti László antropológus, Clos Enikő, a 
lajosmizsei Tanyamúzeum munkatársa, Vágó 
Piros kézműves, Keliger Dóra és Meleg Sándor 
szociális munkások, illetve Kisjuhász Lászlóné 
és Konyor Józsefné tartották.

A foglalkozásoknak a nyáron átadott Kö-
zösségi Ház adott helyet, ahol tágas, kényel-
mes környezetben dolgozhattak a gyermekek 
és lehetőség van az udvaron szabadtéri fog-
lalkozások megtartására is. A foglalkozásokon 
a résztvevő gyermekek nagy örömmel veszik 
birtokba az épületet, s nem csak a foglalkozá-
sokon aktívak, de a rendrakásban is aktívan 
kiveszik részüket.

A foglalkozásokon rendszeresen megjelenő 
gyermekek száma ebben a tanévben is elérte a 
30 főt. Az alkotóműhely keretén belül további 
15 gyermekkel vettünk részt a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal kecskeméti pályaválasztási 

kiállításán, mely az előző évhez hasonlóan nagy 
élményt jelentett.

A félévzáró foglalkozáson a gyermekek mű-
sorral is készültek, Kucsera Jázmin, Csorba Edi-
na, Ökrös Dalma, Soós Martin, Lakatos Tamás 
és Soós Vivien egy-egy rövid karácsonyi pro-
dukcióval járult hozzá az ünnepséghez. A műsor 
végén minden résztvevő gyermek az EGYSZI 
munkatársai által összeállított csomagot vehe-
tett át karácsonyi ajándékként, majd kézműves 
foglalkozással zártuk a félévet.

A foglalkozásokon a félév során készített 
alkotásokból kis kiállítást készítettünk, mely 
a közösségi ház falain és tárolóin volt megte-
kinthető. A tanév második félévében további 
programokkal várjuk a résztvevőket.
Meleg Sándor  
projekt munkatárs

Legyetek Jók, Ha Tudtok  
Alapítvány felhívása

TISZTELT ADOMÁNYOZÓK!
Köszönjük mindazoknak, akik 2019. évben tá-
mogatták adójuk 1%-ával az Alapítványunkat. 
A támogatásokat a Nyári táborban részt vett 
hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére, 
az Idősek Hete, Idősek Világnapja rendezvé-
nyeire és a Luca Napi Gyermekkarácsonyi 
Ünnepség támogatására fordította.

Az Alapítvány célja 2020. évben ismételten 
a Nyári tábor, Egészségügyi Hét, Idősek Hete, 
Idősek Világnapja és a Gyermekkarácsonyi 
Ünnepség támogatása.

Kérjük Önt, hogy lehetőségéhez mérten 
támogassa adója 1%-ával az Alapítványunk 
céljait!  

Amennyiben közvetlen befizetéssel tá-
mogat, adományát az alábbi számlaszámra 
fizetheti be:

Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 

10402599-50515448-48531007

Köszönettel: 
Józsáné dr. Kiss Irén, Kuratórium elnöke

Egészségház vizesblokk felújítás
Tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy 2020. február 05. napjától előreláthatólag 2020. március 31. 
napjáig az Egészségházban mosdó felújítási munkálatok zajlanak. A munkálatok következtében a 
mosdók használati rendje a helyszínen elhelyezett tájékoztató szerint alakul. 

Köszönjük türelmüket és megértésüket! 
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Fővárosi Nagycirkusz
A Lázár Ervin Program keretében iskolánk 6. 
évfolyamos diákjai a Fővárosi Nagycirkusz Fesz-
tivál + Varázslatos Győztesek című műsorát néz-
hette meg február 5-én, Budapesten.

Ez a fényjátékkal tarkított produkció XIII. 
Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál legkivá-
lóbb előadóit sorakoztatja fel. A vidám kavalkád-
ban a cirkuszművészet széles skálája vonul fel: 
díjnyertes zsánerszámok, bohócok, levegőakro-
baták, zsonglőr, lovas szám, balett lóháton, rolla 
bolla és a cirkusz tánckara.

A lenyűgöző versenyprodukciókból össze-
állított műsor a felszabadult vidámságról szólt, 
minden tanuló nagyon jól érezte magát. Lenyű-
gözte őket az igazi cirkusz, a varázslatos fények-
ben úszó manézs, a soha nem látott trükkök és 
mutatványok.

 Marton Mariann

„Adventi várakozás”
A 4. évfolyam december második hetében va-
lósította meg projekthetét „Adventi várakozás” 
címmel. Minden programunkat a tél jegyében 
szerveztük meg.
Céljaink a következők voltak:
• versenyeztetés - a szokványostól eltérően 

több diák bevonásával
• sikerélményhez juttatni azokat a gyerekeket 

is, akik eddig még nem vettek részt tanul-
mányi versenyekben

• készségtantárgyak beépítése a projektbe
• a negyedikes tanulók minél több program-

ba való bevonása.
Céljainkat sikeresen megvalósítottuk. „An-

gyali érintés” címmel gyermekeink rajz és tech-
nika órákon készített szebbnél szebb munkáit a 
kollégium aulájában állítottuk ki. 

Kellemes hangulatú, ünnepélyes projektzá-
rás keretében adtuk át a versenyeken legjobban 
teljesített tanulóinknak a jutalomkönyveket, 
okleveleket. 

„Ünnepi hangulat” című szavalóversenyün-
kön a gyerekek téli versekkel ajándékoztak meg 
bennünket.
• Díjazottaink:
• Kucsera Dóra 4.d

• Nagy Janka 4.b
• Csorba Vivien 4.d
• Keskin Levente 4.b

„Alvó természet” címmel rendeztük meg 
kétfordulós környezetismereti vetélkedőnket. 
Az első fordulóban lévő totót az évfolyam összes 
tanulója, 80 kisdiák írta meg, közülük 27 tanuló 
bizonyult a legügyesebbnek, ők jutottak tovább 
a második fordulóba.
Díjazottaink:
• Kacskó Dorka 4.c
• Bartus Lóránd 4.b
• Veress András 4.c

„Szívünk rég ide vár” énekversenyen gyönyö-
rű téli dalokat hallhattunk.

Díjazottaink:
• Varga Viktória 4.b
• Rozsonczi Anetta 4.b
• Petrov Polli 4.c

„Aki fázik, vacogjon” vidám, mozgásos dél-
utánunkon nem volt senki, aki fázott volna! Az 
ügyességi feladatokban az osztályok a következő 
sorrendben futottak célba: 4.a, 4.c, 4.d, 4.b

A díjak átadása után a gyerekek színvonalas 
műsorral kedveskedtek a leendő elsősöknek, 
mellyel ünnepélyes keretek közt lezártuk pro-
jekthetünket.

Az egész évfolyam diákjait dicséretben része-
sítettük aktív, lelkes munkájukért.

Köszönöm kollégáim színvonalas munkáját!
 Kulcsárné Halasi Ágnes

Mese habbal – Origó rajzpályázat
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. rajzpályáza-
tot hirdetett általános iskolások számára.

A pályázat témája egy idegen nyelven olvasott 
mese (The Sword in the Stone: a King Arthur 
Legend of the Sword Story) illusztrálása volt.

Tekintettel arra, hogy kiemelten fontos 
a nyelvi képzés, azon belül a kisiskolások 
nyelvtanulása, a szervezők a pályázattal arra 
szerették volna ösztönözni a pályázókat, hogy a 
mesék világában kalandozva, játékosan és krea-
tívan ismerkedjenek meg a fordítással és ennek 
köszönhetően fejlődjön a szövegértésük.

A pályázatra több száz szebbnél szebb rajz 
érkezett. A grafikusokból álló zsűrinek rendkívül 
nehéz volt döntést hozni. A fődíjakat ünnepélyes 
keretek között adták át az ELTE ONYC karácso-
nyi ünnepségén.

A 7-8. osztályosok mezőnyében ÖTVÖS 
LILIÁNA iskolánk 7. b osztályos tanulója 1. he-
lyezést ért el. Angol nyelvtanára: Lenkóné Nagy 
Andrea. Lili díja egy ingyenes Origó nyelvvizsga 
és egy tablet.

Szeretettel gratulálunk az elért eredményhez 
és további sikereket kívánunk!

„Löwenzahn” német online-verseny
A 2019-2020-as tanév őszen került megren-
dezésre az Elthungary által a „Löwenzahn 
német verseny. A diákoknak két, egyenként 15 
kérdésből álló kérdéssort kellett megoldaniuk, 
amelyek a nyelvtan, a szókincs, az állandósult 
kifejezések, a kultúra és a kommunikáció körére 
vonatkoztak.

Iskolánk 7. B osztályos tanulója, Krause 
Kevin is részt vett a megmérettetésen, ame-
lyen megyei 2. és országos 11. helyezést ért el 
a kategóriájában. 

Az eredményéhez gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk Neki az elkövetkezendő években!

 Mencel Mónika Szabina, némettanár
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en érdekes tájékoztatást és bemutatót láthattunk 
a tűzoltók munkájáról, a különböző szerszámok 
és eszközök használatáról. A látogatás végén Sán-
ta Tibor, parancsnok úr rajzpályázatot hirdetett a 
diákoknak, melynek eredményhirdetésére 2020. 
január 27-én került sor.
1. a osztály díjazott tanulói:

Balogh Luca I. helyezett
Lakatos Ramóna II. helyezett
Csorba Melani III. helyezett

1. e osztály díjazott tanulói:
Lunka Erik Dávid I. helyezett
Makai Mira II. helyezett
Farkas Ferenc Lajos III. helyezett

Ezúton is szeretnénk még egyszer megkö-
szönni a parancsnok úrnak, hogy fogadta az 
osztályokat, és a bemutatóban részt vevő tűzol-
tóknak az izgalmas programot. 

 Sándor Csilla, tanító

Matematika verseny
2020. 01. 23.-án Ágasegyházán részt vettünk a 
Széchenyi Matematika Emlékversenyen.
Eredmények:
• 5. évfolyamon: 7. helyezés Tóth Zsófia 

Felkészítő: Nagyné Balogh Mária
• 6. évfolyamon: 3. helyezés Máté Gerda 

Felkészítő: Besenyi Márta
• 7. évfolyamon: 3. helyezés Czigány Dániel 

Felkészítő: Besenyi Mártsa
• 8. évfolyamon: 3. helyezés Csillik Attila 

Felkészítő: Nagyné Balogh Mária
Csapatban a 4. helyezést értük el. 
 Besenyi Márta

Fekete István projekthét az iskolában

Iskolánk alsó tagozatos tanulói idén is megem-
lékeztek Fekete Istvánról, iskolánk névadójáról. 
A projekthét programjait, feladatait igyekez-
tünk úgy összeállítani, hogy minden tantárgy 
egy adott tanítási órája vagy annak egy része 
kapcsolódjon az író életéhez, munkásságához. 
Törekedtünk arra, hogy feladatok minél izgalma-
sabbak és játékosak legyenek. Szerepelt köztük 
betűrejtvény, puzzle, életrajzi totó, közmondások, 
találós kérdések, „beszédes” állatnevek és nem 
utolsó sorban nyomkövetés is, ahol lábnyomok 
alapján kellett felismerni, milyen állat hagyhatta 
azokat maga után. A gyerekek környezetisme-
ret órán plakátot készítettek az év madaráról 
és fájáról, mely címet idén az erdei fülesbagoly 
és a tatár juhar nyerte el. Technika órán ötletes 
alkotások születtek. A tanulók színes állatokat 
készítettek papírhulladékok felhasználásával, 
például toalettpapír gurigákból. Ezúton is kö-
szönjük a kollégák segítségét és közreműködését. 
A projekthéttel elértük célunkat. Tanulóink a fel-
adatokat izgalommal várták, és széleskörű isme-
retekhez jutottak, miközben jól érezték magukat. 

Kéri Tiborné, Sándor Csilla projektfelelősök

Idegennyelvi vetélkedő
A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium 
idegen nyelvi munkaközössége nyelvi vetélkedőt 
hirdetett az általános iskolák 7-8. osztályos diák-
jai számára angol és német nyelvből. 

A téma: érdekességek Svájcról (németesek-
nek) / Ausztráliáról (angolosoknak) volt.

A vetélkedőn játékos szövegértési, szó-
kincsfeladatokat oldottak meg a versenyzők a 
két ország nevezetességeivel és érdekességeivel 
kapcsolatban.

A német nyelvi megmérettetésen Gémesi 

Gabriella, Hajdrik Fanni és Krause Kevin 7. b 
osztályos tanulók 4. helyezést értek el, Nagy Gré-
ta, Szarvas Anna és Nyilas Ferenc 7. a osztályos 
diákok a 11. helyen végeztek.

Az angol nyelvi vetélkedőn Gál Petra és Gara-
mi Krisztina Szonja 8. b, Nagy Gergely 8. c osz-
tályos tanulók a 2. helyezést hozták el. Czigány 
Dániel és Rónay Csanád 7. b, Hanák Kristóf 7. f 
osztályos tanulók a 7. helyen végeztek.

A versenyző gyerekek felkészítő tanárai: 
Mencel Mónika, Lenkóné Nagy Andrea, Szap-
panos Csilla és Adonyi Gabriella voltak.

„Lánglovagokról” rajzoltunk…
Iskolánkban minden ősszel megrendezésre kerül 
a pályaválasztási nap, melynek keretein belül a 
diákoknak lehetősége nyílik arra, hogy betekin-
tést nyerjenek a település üzemeinek, helyi vál-
lalkozásainak, intézményeinek életébe, és ezáltal 
rálátásuk legyen a különböző szakmákra és a 
hozzájuk tartozó munkakörökre.

Idén az 1. a és 1. e osztály tanulói a tűzoltósá-
got választották egyik állomásnak, ahol nagyon 
kedves fogadtatásban volt részünk. Lebilincselő-
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A bölcsődében különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden 
gyerek átélje a téli ünnepek varázsát. Decemberben a bölcsődét is 
átjárta a készülődés, a várakozás izgalma, hiszen ismét meglátogatta 
bölcsődéseinket a Télapó, és a karácsonyfa alatt is rengeteg meglepetés 
várta a legkisebbeket. 

Új év kezdődött ugyan, de a bölcsődében a hagyományokkal nem 
szakítunk. Az ide év első, közös családi programja keretében, madá-
retetőket készítettünk a bölcsőde udvarára. A szorgalmas kis kezek 
hamar elkészítették a magokkal teli etetőket, így más dolgunk nem 
is maradt, csak lelkesen várni és figyelni az érkező, éhes madarakat. 

Természetesen a közös délutáni programok ezzel nem érnek véget. 
Februárban farsangolunk, hogy elűzzük a telet, hogy a várva várt jó 
idő, a tavasz, alkalmat adjon a soron következő programjaink megren-
dezésére.  Hajdú Zoltánné, intézményegység-vezető
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„Gyermekek a gyermekekért”
Az Esztergom – Budapesti Főegyházmegye Szent 
Erzsébet Karitász központjának munkatársai 
szervezésében 250 nehéz helyzetben élő gyer-
mek kapott ajándékcsomagot 2019. 12. 23-án a 
Magyar Szentek templomában. A Meserét Óvoda 
Szent Lajos utcai Tagintézménye immáron har-
madszor kapott meghívást e rangos ünnepség-
re, ahol a Jászok Együttes kíséretével, műsorral 
kedveskedtek a jelen lévőknek. 

Erdő Péter bíboros, prímás a következő sza-
vakkal köszönte meg műsorunkat: „… látva a kis 
angyalok, a pásztorok, a háromkirályok és a többi 
szereplő arcát, valóban angyalok lettek, hiszen 
szerepüket játszva hétköznapjaik fölé emelkedtek 
kicsit. Így vagyunk ezzel mindannyian, erre való 
az ünnep: emelkedjünk a hétköznapok fölé - …”

 Borbély Ella, óvodapedagógus

III. Zöld Óvodai cím a  
három tagintézményben
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvo-
da Szent Lajos utcai Tagintézménye, a Rákóczi 
utcai Tagintézménye és a Felsőlajosi Tagintéz-
ménye még a nyár folyamán elkészítette a III. 
Zöld Óvoda pályázatát. 

Az Agrárminisztérium környezetvéde-
lemért felelős helyettes államtitkára és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma közne-
velésért felelős államtitkára meghozta dönté-
sét decemberben a Zöld Óvoda pályázatok-
ról. Pályázataink pozitív elbírálást kaptak.

Az oklevelek átadására és az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre 2020. január 23-án szakmai nap 
keretében került sor Budapesten, a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum és Könyvtárban. Az okle-
veleket mind a három Tagintézmény egy – egy 
képviselője vehette át.

A Meserét Lajosmizsei Óvoda minden Tagin-
tézménye kiemelkedő a környezetvédelem terü-
letén, a zöld óvodai tartalmak megjelenítésében. 

Mind a gyermekek, mind a dolgozók, mind a 
szülők a hétköznapokon, az óvodai programo-
kon találkozhatnak a környezetvédelem gyakor-
lati megvalósításával. Borbély Ella,  
 környezet munkaközösség vezető

Téli élet az óvodában
A mai időjárási viszonylatokban igen nehéz dol-
ga van egy óvónőnek, ha a gyermekeknek be 
szeretné mutatnia, hogy milyen valójában a tél. 
Ritkán esik a hó, a vizeink is gyakran maradnak 
befagyatlanul, sőt a hőmérséklet sem mindig 
azt mutatja, hogy tél van. Sok módon próbáljuk 
mégis a lényegét átadni a gyermekeknek. Sokat 
beszélgetünk és játszunk a téllel kapcsolatosan. 
Különböző kísérleteken keresztül vizsgáljuk az 
időjárás elemeit, sorra vesszük az évszak jellem-
zőit és emellett a téli időszak ünnepeit is megél-
jük közösen. 

Bár a sok kísérletezés és a játék segítséget 
nyújt a gyermekeknek az ismeretek elsajátítá-
sában, mégis talán a legfontosabb, hogy a gyer-
mek közvetlenül megtapasztalja mindazt, amit 
szeretnénk vele megismertetni. A téli időjárás 
megismeréséhez és a gyermekek egészségének 
megőrzéséhez fontos és elengedhetetlen a sza-
badban való tartózkodás. Minden alkalommal, 
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mikor a tél valóban beköszönt a maga valós ar-
cával, a pedagógusok is a gyermekekkel együtt 
örvendeznek, hogy végre nem csak beszélhetünk 
róla, hanem meg is élhetjük. A tapasztalatok el-
mélyítésében kiváló segítséget nyújt számunkra 
az Iskola-tó közelsége is. Minden évszakban el-
látogatunk a tóhoz, ahol a gyermekek mindig 
rengeteg új ismerettel gazdagodnak, régebbi is-
mereteiket felidézhetik. Így mikor a tó vize be-
fagyott és biztonságban rá lehetett merészkedni 
kihasználtuk a lehetőséget, a jégen jókedvűen 
csúszkáltunk. A vidám játék közben észrevét-
lenül megtapasztalhatták az intézményünkbe 
járó apróságok a jég tulajdonságait, érezhették 
az időjárás jellemzőit és a környező állatok és 
növények téli életéről is tapasztalatot gyűjthettek.

 Steiner-Trapp Tünde, óvodapedagógus

Medvehét az óvodában
A hagyományok ápolása kiemelt terület a Me-
serét Óvodában. Gyertyaszentelő napja, azaz 
február 2-a „medvenap” (időjós nap). 

A hagyományokra épített tematikus héten 
(medvehéten) a Cica csoportban a gyermekek 
minden nap izgalommal és sok-sok tevékenység-
gel készültek a népi megfigyelést felidéző napra. 
Az óvodások behozhatták otthonról a kedvenc 
kismackójukat. Macis rajzokkal dekorálták a fa-
liújságot. Medvés dalokkal, versekkel, mondó-
kákkal ismerkedtek. A bemutató foglalkozáson 
beszélgettünk a népi hiedelmekről, szólásokról, 
kreatív képességfejlesztő játékok biztosították a 
gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelő 
optimális fejlődését. 

 Lehoczky Ágnes, óvodapedagógus

Csibe csoportosok az Iskola-tó jegén

Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Meserét Lajos-
mizsei Óvoda székhely és tagintézményeiben 
tartandó nyílt napokra az újonnan óvodába 
érkező gyermekek szüleit.
• 2020. 03. 24. 8–10 óra: Székhely Óvoda 

Süni csoportban Papp Zsófia óvodapeda-
gógus tartja

• 2020. 03. 25. 8–10 óra: Székhely Óvoda 
Csiga-biga csoportban Holló Erika óvoda-
pedagógus tartja

• 2020. 03. 26. 8–10 óra: Szent L. u. Óvoda 
Cica csoportban  Lehoczky Ágnes óvoda-
pedagógus tartja

• 2020. 03. 26. 9-10:30 óra:  
Szent L. u. Óvoda Pillangó csoportban  
Borbély Ella óvodapedagógus tartja

• 2020. 03. 27. 8–10 óra:  
Székhely Óvoda Mécses csoportban 
Veszelszkiné Dobos Erzsébet óvodapeda-
gógus tartja

• 2020. 04. 03. 8–10 óra:  
Rákóczi u. Óvoda Nyuszi csoportban  
Nagy Evelin óvodapedagógus tartja

• 2020. 04. 07. 8–10 óra:  
Székhely Óvoda Napraforgó csoportban 
Bodáné Szabó Andrea óvodapedagógus 
tartja

Tisztelt szülők! Kedves támogatók!
A „Tündérkert” a lajosmizsei óvoda gyerme-
keiért alapítvány kuratóriumának tagjai hálás 
szívvel megköszönik a 2019. évben felajánlott 
személyi jövedelemadójuk 1%-át. 

Az összesen 662 401 Ft támogatásból 
• nevelő oktató munkához szükséges szak-

mai anyagokat,
• felszerelési tárgyakat vásároltunk,
• jeles napok gyermekprogramjaihoz 

hozzájárultunk.
Kérjük további szíves felajánlásukat.
adószámunk: 11732167-20081531
 Az alapítvány kuratóriuma
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Halacska csoportosok a tűzzománc kiállításon Mécses csoport pásztorjátéka a templomban

KÉPES BESZÁMOLÓ

Testünk a csoda kiállításon jártak az óvodások

Óvodásaink szívesen látogatnak el az Iskola-tó partjára minden évszakban
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SPORT

Adventi ünnepségsorozat
2019-ben is megrendezésre került városunkban 
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 lélekben való fel-
készülést és ráhangolódást most is segítette az 
élő betlehem, a feldíszített főtér, a faházakban 
kapható karácsonyi ajándékok, a gyertyagyúj-
tást megelőző műsorok és a szíves vendéglátás, 
melyet mind a Nőegylet lelkes tagjai szerveztek 
meg helyi lakosok, gazdák, termelők, kézműve-
sek segítségével. 

Első vasárnap Szabó Sándor vezetésével a 
Kerekegyházi Dalnokok kedveskedtek városunk 
lakóinak ünnepi műsorral.

Advent második vasárnapján a 2. B osztály 
„Betlehemnek városában” című műsorát adta elő.

Harmadik alkalommal a Művelődési 
Házban ünnepeltünk, először Mészáros 
Elek énekében gyönyörködhettünk, majd a 
Jászság Hagyományőrző Egylet tagjait láttuk 
vendégül újra, akik évről évre vállalják az utat 

Jászberényből, hogy karácsonyi műsorukkal 
felvidítsák a lajosmizsei lakosságot. 

Mindig nagy boldogság, mikor éneklő gye-
rekek hangját hallhatjuk, így a harmadik vasár-
napon befejezésképpen az alsós énekkar örven-
deztette meg szívünket, felkészítésükben segített 
Kósáné Háry Petra. Utána került sor a téren a 
gyertyagyújtásra.

Az utolsó adventi vasárnapon a zord, sze-
les és esős időjárás miatt szintén a Művelődé-
si Házban tartottuk meg az ünnepi műsort. A 
MASZK produkciójának tapsolhattunk, az ő 
műsoruk Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya 
című novellájának színpadi feldolgozása volt. 
Utána Szerző Zsuzsanna és Soós Zoltán adta 
elő zenés műsorát, velük együtt fellépett a re-
formátus kórus is. 

Évről évre láthatjuk, hogy egyre többen 
és többen mozdulnak ki otthonaikból a 
gyertyagyújtások alkalmával, akár a zord időjárás 
ellenére is. Teszik ezt azért, hogy közösségként, 
együtt ünnepeljenek, és azért, mert tudják, 
hogy ez a rendezvény nem csak a szórakozást 
szolgálja, hanem alkalmat ad a jótékonykodásra 

Sakk
A december 22-én megrendezett Lajosmizse–
Jászapáti öt táblás scheveningeni rendszerű 
összecsapást Jászapáti csapata nyerte: 13,5–11,5 
arányban.

A jó hangulatú rendezvényen, az első két for-
dulót ugyan megnyertük, de a további három 
fordulóban a lelkes vendégek megfordították a 
mérkőzést.

Január 11-én Kerekegyházán, a Megyei Te-
hetségpont Ifjúsági Sakkversenyen Erős Máté 
első,

Pető Bence pedig harmadik lett korcsoport-
jában.

 Móczó István

is. Folyamatosan nő azoknak az embereknek és 
családoknak a száma, akik egy kis segítséghez 
jutnak karácsony környékén a helyi lakosok 
jóvoltából. Idén 18 családnak és a szociális ott-
hon lakóinak tudtunk az összegyűlt adományok-
ból egy kis anyagi segítséget adni. Az ő nevük-
ben 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

Mizsei Amatőr Színjátszó Kör
A Mizsei Amatőr Színjátszó Kör, vagy rövidebb 
nevén a MASZK, ismét egy remek előadással 
szórakoztatta, a kedves lajosmizsei nagyérdeműt. 
Kisfaludy Károly: Csalódások című komédiáját 
láthatták az arra érdeklődők, az amatőr társulat-
tól. A darabot ebben az esetben is Kovács Gás-
pár rendezte, de ahogy a társulattól megszokott, 
mindenki ötlete megjelent az alkotásban. A ko-
média egy felvonásból állt, és nem nélkülözte a 
humort, és egészséges keretek között, színpadi 
erotikát. A társulat izgatottan várta a bemutatót 
és a nagy sikerre való tekintettel, két alkalommal 
is bemutatták a darabot városunkban.

A színjátszók lelkesen készültek erre a darabra 
is, és már beindultak az új darab előkészületei is.



Tisztelt Látogatóink! 
Amennyiben szeretne rendezvényeinkről értesí-
tést, meghívót kapni (e-mailen vagy postai úton) 
akkor, kérjük jelezze felénk valamelyik elérhető-
ségünkön, vagy személyesen. 

E-mail: ober.roland@lmizsekultura.hu
Telefon: 76/555-053 
Cím: Lajosmizse Város művelődési Háza és 

Könyvtára, 6050 Lajosmizse Szabadság tér 12. 

Kedvelje facebook oldalunkat is, hogy érte-
süljön a friss híreinkről! 

www.facebook.com/lmizsekultura
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Táncház programok az I. félévben:
• 2020. március 21.
Tavaszköszöntő Táncház 
17–19 óráig Cseperedők tánca: népi játékok, 

böjti szokások
19–21 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági 

korosztály): somogyi táncok tanítása
21–24 óráig Felnőtt táncház: széki, kalota-

szegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 
táncrendek

Táncmesterek: Bitai Judit néptáncoktató, Kecs-
kés Gergő néptáncoktató

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar
Vendég prímás Erdélyből, Székről: Pali Marci

• 2020. április 25.
„Van e háznak rózsabokra, Nyúljék érte sok na-
pokra…” Táncház
17– 19 óráig Cseperedők tánca: népi játékok, 

húsvéti népszokások
19–21 óráig  Söndörgő tánc (ifjúsági korosz-

tály): rábaközi táncok tanítása
21–24 óráig Felnőtt táncház: széki, kalota-

szegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 
táncrendek

Táncmesterek: Bitai Judit néptáncoktató, Kecs-
kés Gergő néptáncoktató

Zenét szolgáltatja: Pálházi Bence Bandája

• 2020. május 9.
Majális Táncház
17–19 óráig Cseperedők tánca: népi játékok, 

táncok, májusi népszokások
19–21 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosz-

tály): mezőségi táncok tanítása 
21–24 óráig Felnőtt táncház: széki, kalota-

szegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 
táncrendek

Táncmesterek: Bitai Judit és Kecskés Gergő 
néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Üsztürü zenekar
Énekes szólista: Borbáth Szilveszter a „Döntők 

döntőjének nevezett Páva-tehetségkutató 
énekes szólista kategória győztese”
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Keressétek a részleteket osztályfőnökeiteknél, 
magyartanáraitoknál és a városi könyvtárban! 
www.lmizsekultura.hu 
 

VÁROSI SZAVALÓVERSENY LAJOSMIZSÉN 

A 120 ÉVE SZÜLETETT 

SZABÓ LORINC 
előtt tisztelgünk a XVIII. alkalommal megrendezésre kerülő városi megmérettetésen. 

A verseny ideje: 

2020. április 17. (péntek), 14 óra 
A verseny helye: 

a művelődési ház és könyvtár díszterme 

A versenyen indulók szabadon választott magyar költő 
versével tiszteleghetnek Szabó Lőrinc költészete előtt: 

1. korcsoport: 1-2. oszt. tanulók
2. korcsoport: 3-4. oszt. tanulók
3. korcsoport: 5-6. oszt. tanulók
4. korcsoport: 7-8. oszt. tanulók
5. korcsoport: felnőttek

JELENTKEZÉS:
2020. április 15-ig személyesen

vagy telefonon (555-323)  
a városi könyvtárban.

A verseny helyezettjei és résztvevői 
értékes díjazásban részesülnek.

vagy telefonon (555-323)  
a városi könyvtárban.
















Elızetes
egyeztetés alapján 

szerdánként
mutatják be a kiállítást.

Bejelentkezés a 75/555
telefonszámon

A kiállítás megtekinthetı 2020. március 6. péntek
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zetes idıpont 
egyeztetés alapján 

szerdánként régészek 
mutatják be a kiállítást.

 

Bejelentkezés a 75/555323as 
telefonszámon. 

A kiállítás megtekinthetı 2020. március 6. péntek















































































régészek 
mutatják be a kiállítást. 

A kiállítás megtekinthetı 2020. március 6. péntek 
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