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Hirdetmény
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal kö-
zös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási 
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan 
összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai 
ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban 
használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 9. 
§ (1) bekezdés g) pontjának ga) és gb) alpontjában meghatározott 
kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a HVI - a Ve.-ben 
foglalt feladatain túl -  a helyben szokásos módon nyilvános-
ságra hozza az SZSZB, egy szavazókörrel rendelkező településen 
esetén a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét, a HVI 
hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levél-
címét és telefaxszámát, az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse 
és Felsőlajos települések választópolgárait a 2022. április 3. nap-
jára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásához és 
az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáshoz 
kapcsolódóan:

A LAJOSMIZSEI KÖZÖS  
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:

dr. Balogh László  jegyző

A LAJOSMIZSEI KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
VEZETŐJÉNEK HELYETTESE

Muhariné Mayer Piroska aljegyző

A LAJOSMIZSEI  
KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI CÍME:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Telefonszám 76/457-575
Telefaxszám: 76/556-140

E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu

Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1) bekez-
dés b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a 
választási irodák „gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és 
jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szol-
gálatot működtetnek”  az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse 
és Felsőlajos települések választópolgárait a 

2022. április 3. napjára kitűzött
országgyűlési képviselők általános választásához és az azzal közös 
eljárásban lebonyolított országos népszavazáshoz kapcsolódóan. 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban működő Vá-
lasztási Információs Szolgálat elérhetőségeit az alábbiak szerint 
teszem közzé: 

Vezetője: dr. Balogh László  
a Lajosmizsei Közös Helyi Választási Iroda Vezetője

Telefonszám 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
Tagjai:  A HVI vezetője által a HVI tagok közül kijelölt személyek.

A Választási Információs Szolgálat helye:
Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában egyaránt  

a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épülete  
(6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)

A Választási Információs Szolgálat ügyfélfogadási ideje  
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  

teljes munkaideje alatt az alábbiak szerint:
Hétfő, kedd, csütörtök:  7.30–16.00 óráig 

(12.00–12.30 óráig ebédszünet)
Szerda: 7.30-17.00 óráig (12.00–12.30 óráig ebédszünet)

Pénteken: 7.30–16.00 óráig

A HVI vezető által közzétett hirdetmények megtekinthetők La-
josmizsén a Városháza épületében, Felsőlajoson a Faluházban 
található hirdetőtáblán vagy a bejárat melletti üvegfelületeken, 
továbbá a települések hivatalos honlapjain (www.lajosmizse.hu, 
www.felsolajos.hu weboldalon a „Választás” menü alatt), továbbá a 
települések facebook oldalain. 

Tájékoztatás a 2022. április 3-i országgyűlési képviselők általános  
választásáról és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazásról,  

a hátralévő fontosabb határidőkről és választási információkról

Hirdetmény
Az országgyűlési képviselők általános válasz-
tásán és az azzal közös eljárásban lebonyolí-
tott országos népszavazáson a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a választási és népsza-
vazási eredmény országosan összesített adatai 
körének megállapításáról, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal választásokkal összefüggő in-
formatikai feladatai ellátásának részletes szabá-
lyairól, valamint a közös eljárásban használan-
dó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM 
rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, mely szerint a HVI köz-
leményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről 

és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájé-
koztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések 
választópolgárait:

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. 
április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési 
képviselők általános választását és az azzal 
közös eljárásban lebonyolított országos nép-
szavazást.

A SZAVAZÁS
Szavazni a szavazás napján 2022. április 3-án 
(vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet
A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár

–  a lakcíme szerinti egyéni választókerületi 
jelöltre és

–  egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, a sza-
vazóköri névjegyzékben nemzetiségi választó-
polgárként szereplő választópolgár

–  a lakcíme szerinti egyéni választókerületi 
jelöltre és

–  nemzetiségének listájára, ennek hiányában 
egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár egy pártlistára szavazhat.
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ÁTJELENTKEZÉS
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, 
aki a szavazás napján, Magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókör-
től eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez 
azt jelenti, hogy egy másik településen tartóz-
kodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a 
választójoga gyakorlásának érdekében. Emellett 
annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, 
hogy egy mozgásában gátolt választópolgár ak-
kor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem pél-
dául kórházban, börtönben tartózkodik, amely 
akár ugyanazon településen, de a lakcímétől el-
térő szavazókör területén fekszik.

A KÜLKÉPVISELETI  
NÉVJEGYZÉK
Az a választópolgár, aki a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, de a szavazás nap-
ján külföldön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavaz-
hat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján 
a választópolgárt a HVI felvegye a külképvise-
leti névjegyzékbe.

NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS  
KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választó-
polgár benyújthatja

• személyesen,
• levélben,
• elektronikus azonosítást követően elektroni-

kusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír avdh-s 
azonosítással),

• elektronikus azonosítás nélkül elektroniku-
san (valasztas.hu, mo.hu, epapír).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen 
akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási 
helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja (így 
a bejelentett lakóhelyétől távol élő választópolgár-
nak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása 
céljából).

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖRREL  
KAPCSOLATOS HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Lajosmizse 1-es számú szavazóköréhez tartozó választó-
polgárokat, hogy a 2022. április 3-án tartandó választáson a megszo-
kottól eltérő helyen, a Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatt lévő 
Központi Iskolában tudnak szavazni!

A változás oka a régi szavazókör (Református iskola) helyiségének 
átalakítása, felújítása, mely nem fog befejeződni a választás napjáig. A 
megváltozott szavazóköri helyszín miatt az érintett választópolgároknak 
kiküldte a Helyi Választási Iroda az új értesítőket, így kérjük, hogy a 
2022. február 14-e után küldött értesítőt szíveskedjenek figyelembe 
venni! Megértésüket köszönjük! 

Lajosmizse település szavazóköreihez tartozó szavazóhelyiségek címe:
FIGYELEM! Az 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR HELYE  

MEGVÁLTOZOTT! A REFORMÁTUS ISKOLA HELYETT  
A KÖZPONTI ISKOLÁBAN LESZ A SZAVAZÓKÖR!!!

Szavazókör 
száma Szavazóhelyiség címe

1 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. (Központi Iskola)
2 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. (Központi Iskola) 

3
6050 Lajosmizse, Attila utca 6. (Központi Óvoda)

EZEN AZ ÚJ HELYEN VAN A SZAVAZÓKÖR!
4 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. (Művelődési Ház) 
5 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49.  (Cédulaház) 
6 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. (Óvoda) 
7 6050 Lajosmizse, Bene tanya 73/a. (Gombkötő tanya)
8 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 91/C. (Kónya major)

9 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 285. (Vadászház)

Felsőlajos település szavazóköréhez tartozó szavazóhelyiség címe: 
6055. Felsőlajos, Iskola utca 12., Faluház épülete

A választásig hátralévő  
fontosabb határidők
• A választási kampányidőszak 

2022. február 12-től 2022. április 
3-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139.]

• A választási bizottság megbízott 
tagját legkésőbb 2022. március 
25-én 16.00 óráig lehet bejelente-
ni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

• Az átjelentkezésre irányuló 
kérelemnek legkésőbb 2022. 
március 25-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi válasz-
tási irodához. [Ve. 250. § (2) 
bekezdés]

• Az átjelentkező választópol-
gár átjelentkezési kérelmét

• a) 2022. március 25-én 
16.00 óráig módosíthatja 
vagy – levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén 
– visszavonhatja,

•  b) 2022. április 1-jén 16.00 
óráig – személyes vagy elek-
tronikus azonosítást követő 

elektronikus benyújtás esetén 
– visszavonhatja. [Ve. 250. § 
(5) és (8) bekezdés]

A választópolgár mozgóurna irán-
ti kérelmének

a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektroni-

kus azonosítás nélkül elektronikus 
úton legkésőbb 2022. március 30-án 
16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton 
2022. április 1-jén 16.00 óráig,

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát 
követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2022. április 3-án 
12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszám-
láló bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesí-
tésével legkésőbb 2022. április 3-án 
12.00 óráig

kell megérkeznie. [Ve. 103. § 
(2) bekezdés]
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Tájékoztatás lejárt jogosultságú sírhelyek 
felszámolási eljárásának megindításáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. ápri-
lisában 2010. évhez hasonlóan elindítja a le-
járt jogosultságú (kék matricával megjelölt) 
sírhelyek felszámolási eljárását a Lajosmizsei 
Köztemetőben, ezért kérjük, hogy 2022. ápri-
lis 14-ig a Hozzátartozók szíveskedjenek az 
újraváltásról gondoskodni.

Az újraváltás és a megváltás ügyében a La-
josmizsei Köztemető üzemeltetőjét a Babérko-
szorú Temetkezés Kft-t keressék ügyfélfogadási 
időben. 

2021. októberében a Mindenszentek ünnepét 
megelőzően a temetőbe látogató hozzátartozók 
tájékoztatásaként a Lajosmizsei Köztemető üze-
meltetője Lajosmizse Város Önkormányzatá-
nak 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 
kerülhetnek. 

A piros matricával ellátott sírhelyek a már 
felszámolt sírhelyek, amelyeket a temető tu-
lajdonosa a vonatkozó jogszabályok alapján 
megszüntetett 2010. februárjában, mivel azokat 
hosszú időn keresztül senki sem váltotta újra. 
A felszámolt, piros matricával jelölt sírhelyeket 
bárki megválthatja.

Folyamatosan javulnak a külterületi utak
Folyamatosan készülnek a sok eső ellenére is 
a külterületi utak. Több helyen is besegítenek 
a gazdák a saját gépeikkel, ami nagy segítség a 
városnak. Így több utat tudunk jobb minőség-
ben elkészíteni, mivel rövid az idő, ami ideális 
az utak javítására. A tél folyamán sok dűlő út ke-
rült javításra, többek között Alsólajoson a Csikó, 
Dörnei, Kisceglédi és Nagykőrösi dűlő utak 10 
km hosszan készültek el jó minőségben. Ezen 
útszakaszok javításában a Fekete testvérek segí-
tettek (Fekete Zsolt, Fekete Zoltán, Fekete Tamás 
és Fekete Dénes). Korábban is voltak segítők, a 
Csorba dűlő készítésénél Czigány János és Sápi 
Zsombor segített, és azoknak is köszönjük a se-
gítségét, akik már korábban részt vettek az utak 
javításában.

A lajosmizsei új bölcsőde kivitelezése  
elérte a 75%-os  készültségi szintet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot Lajos-
mizse Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-
BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei 
férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című pályázata 
vonatkozásában, hogy a Lajosmizse, Mizsei utca 
18. szám alatt épülő új, két csoportszobás bölcső-
de kivitelezése elérte a 75 %-os készültségi szintet. 
A kivitelezési határidő a munkaterület átadástát 
követő 11 hónap, azaz 2022. július 08. A hasz-
nálatba vételi engedély megszerzését követően az 
új bölcsőde megnyithatja kapuit a 28 kisgyermek 
részére a tervek szerint 2022. év szeptemberében.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Hamarosan elkészül Lajosmizse  
város művelődési háza  
színháztermének felújítása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajos-
mizse Város Önkormányzata TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2020-00755 azonosító számú, „Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára Színházter-
mének felújítása” című pályázata vonatkozásában a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza színházterme 
felújítási munkálatai hamarosan befejeződnek. A 
munkaterület átadása 2021. október 26-án meg-
történt, amely alapján a tervezett kivitelezési ha-
táridő 2022. március 25. napja. A tervek szerint a 
felújított színháztermet a Tisztelt Közönség már 
2022. év áprilisában igénybe veheti.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Lajosmizse fejlődésének folytatódnia kell
Az elmúlt tíz évben komoly, az összes telepü-
lésre kiterjedő fejlődés indult meg térségünk-
ben. Most már a Felső-Kiskunság ott tart, 
hogy egyik fejlesztés után kezd a másikba. 
Ez a térség soha nem látott fejlődésnek indult. 
Komoly eredményeket értünk el. Az itt élők 
érdeke, hogy ez a történelmi léptékkel mérve 
is jelentős fejlődés folytatódjon. Ehhez egy jó 
döntést kell hoznunk idén tavasszal. 

Az elmúlt időszakban példátlan mennyiségű 
fejlesztési forrás érkezett a választókörzetem-
be. Sok vállalkozás tudott fejleszteni, bővülni. 
Külön örömömre szolgál, hogy a hazai tulaj-
donú kis- és közepes vállalatok is tudtak fej-
lődni ebben az időszakban. Folyamatos munka 
a településeken található bölcsődék és óvodák 
megújítása, bővítése, valamint az intézmények 
és hivatalok fejlesztése.

Fontos eredményünk, hogy sikerült ki-
jönnünk abból a negatív spirálból, amelynek a 
mélypontja 2008-ban volt. Majd’ egy évtizedig 
nemhogy a fejlődés, de a térség fennmaradása 
is sokszor kérdés volt. Nem jutott semmire, ami 
fontos volt az itt élőknek. Sem az oktatásra, sem 
az egészségügyre, sem az infrastruktúrára. Szin-
te megállt az élet. Ez nem a térség hibája volt. 
Ezt bizonyítja az is, hogy amint lehetőségünk 
nyílt rá, kitörtünk a ránk erőltetett vesztes sze-
repből. 2010-ben egy hatalmas fordulatot haj-
tottunk végre, aminek köszönhetően ma már 
a miénk az egyik leggyorsabban fejlődő régió. 
Ennek a fejlődésnek az egyik motorja pedig 
Lajosmizse. 

Végre újra fejlődik a város és vidéke. Itt 
egyre szebb, egyre jobb az élet. A mostani idő-
szak nagy nyertese ez a város. Minden fontos 
területen lépett egy nagyot előre. Lajosmizse 
városközpontja méltóvá vált a település híré-
hez, ami egy átfogó fejlesztési program ered-
ménye. Az itt élők örömére és elégedettségére 
megújult a település belső magja, az Iskola tó 
és környezete, a főtér és a Szabadság téri park. 
Nem utolsó sorban a korábbi óvodai felújítások 
folytatásaként, hamarosan egy új, két csoportos 
bölcsőde fog felépülni a településen.

Felsőlajoson nemrég megvalósult a 
Könyvtár, valamint az óvoda és bölcsőde kö-
zös épületének felújítása és bővítése. A Márka 
Üdítőgyártó Kft. is itt talált otthonra.

Egyáltalán nem magától értetődő ma, hogy 
egy térség olyan eredményeket tudjon felmu-
tatni, mint amilyeneket nekünk, itt sikerült 
felmutatnunk. A kormány azért tudott beállni 
mellénk, azért tudja támogatni Lajosmizse fej-
lődését is, mert mindent megteszünk ottho-
nunkért. Egyértelmű, hogy a jövő is első sorban 
rajtunk múlik. Leginkább azon, hogy milyen 
döntéseket hozunk. A tét nem kicsi, folytatjuk-e 
a fejlődést, vagy megtorpanunk, sőt rosszabb 
esetben vissza is csúszunk. Ez utóbbit nem en-
gedhetjük meg magunknak, a családok és a vál-
lalkozások, végső soron Lajosmizse és térsége 
jövője miatt. 

A jövőnk építése, mindannyiunk érdeke,  
csak együtt sikerülhet!

Köszönjük a segítségüket!
Akik a további útjavításokban is szívesen segíte-
nének, hogy több géppel jobb minőséget tudjunk 
elérni, kérjük keressék a képviselőjüket! 

Lisztet osztott  
Karácsonyra a Gazdakör
A Magyarok Kenyere Alapítvány a MAGOSZ és a 
NAK szervezésében 2021-ben is megrendezésre 
került a 15 millió búzaszem program. Magyar-
ország és a Kárpát-medence magyarok lakta 
településén lévő gazdák összesen 1100 tonna 
búzát ajánlottak fel, melyet helyi és határon túli 
malmok őröltek meg. A liszt szétosztásra került 
a magyar és a határon kívüli gyermekeknek és 
nagycsaládosoknak.
A Lajosmizse Gazdakör ebből a lisztből aján-
dékozott meg nagy szeretettel közel 30 családot 
és a város intézményeit (Meserét Óvoda, Fekete 
István Általános Iskola, Nefelejcs Időskorúak 
Otthona). Mindenhol szeretettel fogadták. 
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Magyar Kultúra Napja
A 2022-es évben Felsőlajoson a közösségi szín-
tér által első alkalommal került megrendezésre 
a Magyar Kultúra Napja, melynek alkalmából 
a Kecskeméti Katona József Színház egyik fan-
tasztikus darabját tekinthették meg a résztve-
vők. Az előadás a krimiirodalom koronázatlan 
királynője, Agatha Christie Pókháló című könyve 
alapján készült. A résztvevők nagyon élvezték a 
programot, ezért a jövőben több színházlátoga-
tást is tervezünk az igényektől függően.

Farsangi Mulatság
2022. február 15-én a családok közösen pró-
bálták elkergetni a zord telet a Faluházban, a 
közösségi színtér által megrendezett farsangi 
ünnepség alkalmával. A délutánt fánkevéssel, 
maszkkészítéssel és táncolással töltötték a részt-
vevők. A fergeteges hangulatról a Lóca Együttes 
gondoskodott vidám farsangi zenés műsorukkal, 
ahol a gyerekek is aktív szereplők lehettek.

Tanyagondnoki Fórum
2022. január 12-én Felsőlajos Község Önkor-
mányzata tanyagondnoki fórumot tartott. A fó-
rum fő célja a tanyagondnoki szolgálat bemuta-
tása volt a lakosság számára. A tanyagondnok 
a beszédében megemlítette, hogy a külterületi 
lakosok számára segítséget nyújt a gyógyszerki-
váltásban és annak felíratásában, a házi orvos-
hoz, illetve a szakrendelésekbe való eljutásban, az 
idősek számára ebédszállításban stb. A közössé-
gi rendezvények lebonyolításában is segédkezik, 
mint például a résztvevők színházi látogatásra 

történő elszállítása. A fórumon a résztvevők 
kérdéseket és észrevételeket tehettek, melyre a 
tanyagondnok, Dibák Andrásné mellet Felsőlajos 
polgármestere, Juhász Gyula és a Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesülete elnöke, Csörszné 
Zelenák Katalin válaszolt. 

A fórumon bejelentésre került az új tanya-
gondnoki busz is, amelye mindenki örömmel 
fogadott.

A tanyagondnok elérhetőségei: 
Tel: +36-30/429-7234 

E-mail: felsolajos@felsolajos.hu

Novemberben megnyílt az új bölcsőde
A Felsőlajosi Meserét Bölcsőde november végén 
nyitotta meg kapuit. Az azóta eltelt idő alatt, a 
gyerekek már megtöltötték élettel és vidámság-
gal az intézményt. A csoportszoba esztétikus, 
otthonos, világos, amelyet a kisgyermekneve-
lők az évszaknak és az ünnepkörnek megfelelő 

dekorációval díszítenek. A modern, jól felsze-
relt bölcsőde bővelkedik a gyermekek korának 
megfelelő fejlesztő játékokkal, a csoportban és 
a játszóudvaron egyaránt. Az udvar nagysága, 
ápoltsága, a nagymozgásos tevékenységekhez 
kellő teret biztosít, szabványnak megfelelő já-
tékok - babaház, homokozó, mobil játszótér - 
alkalmat biztosítanak az aktív, változatos tevé-
kenységekhez. 

A Felsőlajosi bölcsődében is megrendezésre 
kerülnek a hagyományos ünnepeink. A ja-
nuár a madarak etetéséről szólt, hiszen a 
téli  madáretetés  az egyik legegyszerűbb 
módja, hogy a  madármegfigyelés  örömével 
gazdagodhassunk. Ehhez szülői támogatásként 
kaptunk egy mutatós madáretetőt. Februárban a 
bölcsődéseink maskarába bújva, a tél elűzésével 
is megpróbálkoztak. Azt gondolom, hogy inkább 
voltak bájosak és kedvesek, mintsem ijesztők, 
így ez a „projekt”, nem biztos, hogy sikeres volt. 

Várjuk a tavaszt, a napsütést és rengeteg 
énekkel, mondókával készülünk a következő 
ünnepeinkre - virágültetés, Húsvét. Arra törek-
szünk, hogy a gyerekeknek az önállósodás útján, 
minél több tapasztalattal gazdagodva, szeretet-
teljes, vidám légkörben teljenek a napjaik. 

Nagy örömmel és szeretettel osztom meg a 
következő fotókat, bepillantást nyerve a bölcső-
dések mindennapjaiba.

 Tóth Éva
 Intézményegység-vezető
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Hírek a Felsőlajosi Iskola életéből
A diákok és pedagógusok életében a január a 
felmérések, témazáró dolgozatok, a félévi hajrá 
időszaka. A kitartó, szorgalmas munka meghozta 
a gyümölcsét, tanulóink igen szép eredménnyel 
zárták a félévet. Februárban többször is lehető-
ségünk volt a kikapcsolódásra, feltöltődésre, az 
önfeledt vidámságra. 

A Lázár Ervin Program keretében az első osz-
tályosok a Ciróka Bábszínház Vitéz László című 
klasszikus, nagy sikerű előadását tekinthették 
meg Lajosmizsén. 

Tanulóink ebben a tanévben második alka-
lommal látogattak el a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Nemzeti Színházba. Ősszel A jegesmedve 
szerelMese című klímamesét, most februárban 
pedig a Rigócsőr király című zenés mesemusicalt 
tekinthették meg. Az ismert Grimm mesét a ma-
gyar népi szövegekkel ötvöző történet felnőttet 
és gyereket egyaránt elvarázsolt egy kis időre, és 
kiszakított a mindennapok szürkeségéből. Az 
elegáns színházi környezet, az igényes jelmezek, 

a díszlet, a fülbemászó dallamok valódi színházi 
élményt nyújtottak a gyerekek számára. 

Február második hetében télűző farsangi mu-
latságot tartottunk. A gyerekek jelmezbe bújva, 
mozgalmas, vidám játékokkal búcsúztatták a te-
let a napközis tanítók vezetésével. 

Február 9-én beiskolázási szülői értekezletet 
tartottunk a Faluházán a leendő első osztályosok 
szülei részére. A szülők betekintést kaphattak az 
iskola életébe, mindennapjaiba, az intézményben 
folyó pedagógiai munkába. A leendő elsős tanító, 
Patarcsity János is bemutatkozott a szülőknek.

A 2022-2023-as tanévben 1 első osztály in-
dul Felsőlajoson. A tanterem befogadóképessége 
miatt mindössze 16 tanulót tudunk felvenni. 

A Felsőlajos közigazgatási területén élő tan-
köteles korú gyermekek mindegyikének felvételt 
biztosítunk. Azoknak, akik nem Felsőlajos köz-
igazgatási területén élnek, de gyermeküket isko-
lánkba szeretnék beíratni, előzetes szándéknyi-
latkozatot kell kitölteni, és azt személyesen vagy 
elektronikus formában eljuttatni az intézménybe. 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22. 
A beiratkozás menetével kapcsolatban bővebb 
információt a kormány részletes tájékoztatója 
után, várhatóan márciusban tudunk adni.

 Ferenczyné Biró Katalin
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Óvodánk hírei
A téli szünet végeztével a 2022-es évet kipihen-
ve, feltöltődve kezdtük meg gyerekek, felnőttek 
egyaránt. Ebben az időszakban még nagyobb 
hangsúlyt tudunk fektetni a gyermekek szociális 
képességeink fejlesztésére, az érzelmi nevelésre, 
hiszen ez kiemelt feladatunk.

Minden nap mesélünk nekik, a délelőtt fo-
lyamán is és a délutáni pihenés előtt is, kihasz-
nálva a mesék gyógyító erejét, melyek segítik 
feldolgozni az őket ért hatásokat, erősítik érzelmi 
intelligenciájukat. Erre bíztatjuk a szülőket is, 
hogy tartsanak összebújós, kuckózós estéket me-
sekönyvvel a kézben, és csökkentsék a gyermeket 
ért virtuális hatásokat.

Sajnos mi is tapasztaljuk, hogy évről évre egy-
re több a magatartászavaros, viselkedés prob-
lémás, különleges bánásmódot igénylő gyer-
mek, akiknek az integrálása nem kis feladat a 
pedagógusok részéről, de nem megoldhatatlan. 
Nagy segítségünkre van ebben a dajkanénik és 

a pedagógiai asszisztens jelenléte a csoportban, 
bár sajnos az utóbbi személye nem állandó az 
intézményünkben. Gyógypedagógusunk (aki he-
tente 1 alkalommal van a Felsőlajosi Óvodában) 
és fejlesztő pedagógusunk (aki intézményünk 
egyik óvónénije) szintén ezeknek a gyerekeknek 
segít, hogy képességeik elérjék az életkoruknak 
megfelelő szintet. Szüleikkel rendszeresen kon-
zultálunk, átbeszéljük a mindennapi helyzeteket. 
Folyamatosan képezzük magunkat ilyen téren 
is, hogy megtaláljuk ezekhez a gyermekekhez a 
leghatékonyabb módszert. 

A hosszú téli időszaknak farsangolással ve-
tettünk véget, segített ebben Tengeri Attila in-
teraktív, zenés műsorával, valamint a Portéka 
Társulat „Vásári forgatag” c. bábelőadása, ami 
felejthetetlen élmény nyújtott számunkra.

Február végén tíz Maci csoportos gyermek 
vette át emléklapját azon alkalomból, hogy 
részt vett a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár által szervezett 12 könyv, ami biztosan 

a kedvenced lesz! c. naptárpályázatán. A gyere-
kek előzetesen versek, verses mesék hallgatá-
sa után rajzoltak hozzájuk kapcsolódó színes 
alkotásokat, melyeket beküldtünk erre a rajz-
pályázatra.

A tavasz első hónapjában kiemelkedő szere-
pet kapott nemzeti ünnepünkről való megem-
lékezés, melyet az idén óvodán belül, gyerekek 
aktív bevonásával tettünk meg. Célunk volt, hogy 
játékos formában közelebb hozzuk feléjük a már-
cius 15-ei eseményeket, miközben erősítjük a 
magyarságtudatukat.

Reméljük, az elkövetkezendő időkben a jár-
ványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy a tervezett 
programokat, kirándulásokat, családi napot ma-
radéktalanul megvalósítsuk, hiszen a gyerekek és 
a felnőttek számára is fontos a közösségi térben 
szerzett élmények, amiben sajnos az elmúlt idő-
szakban kevés részünk volt.

 Szabó Márta
 Tagintézmény-vezető
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EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai tanácskozása
2022. 02. 22. – Online Gyermekvédelmi Konferencia

Intézményünk a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (Gyvt.) előírásai szerint, idén is megtartotta 
éves szakmai tanácskozását.

 „A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Éves 
Szakmai Tanácskozása 2022” című rendezvényt 
a fennálló járványhelyzet miatt online formában 
rendeztük meg, 2022. 02. 22-én.

Fenntartónkon és szakmai felügyeleti szer-
veinken kívül számos jelzőrendszeri tag, össze-
sen 29 szervezet munkatársa – családsegítő, pe-
dagógus, védőnő, rendőr, ügyész, áldozatvédelmi 
munkatárs, kórházi szociális munkás, gyermek-
jogi képviselő… – feladatánál fogva csatlakozott 
a tanácskozáshoz. Józsáné dr. Kiss Irén intéz-
ményvezető a résztvevőket egyenként köszönt-
ve nyitotta meg a virtuális konferenciát, amely 
láthatóan, az idén is kitüntető figyelmet kapott.

A konferencia munkamenetében a résztve-
vőket Dr. Zinhóber Tímea Kinga intézményi 

munkatárs készítette fel az adatvédelmi jogsza-
bályok szerinti jogaikról, majd előadásában a 
jelzőrendszeri működés 2021. évi tapasztalatait 
ismertette. A „Jelzőrendszeri tagok tapasztala-
tainak összefoglalása” című előadása a Szolgá-
lat saját és a jelzőrendszeri tagok tapasztalatait 
foglalta össze. 

Az előadó diagrammok és táblázatok segít-
ségével látványosan szemléltette a jelzőrendszeri 
működés kiemelkedő fontosságát. Az elmúlt év-

ben összesen 179 jelzés érkezett a Szolgálathoz. 
Évek óta, tendencia jelleggel a legtöbb jelzés az 
oktatási-nevelési intézményektől érkezik (82 
általános iskolából, 7 óvodából, 21 szakkép-
zési intézményből). Jelzések érkeznek még az 
egészségügyi szervektől (35), rendőrségtől (15), 
Gyámhivataltól (5), állampolgároktól (7) jegy-
zőtől (3).

A jelzőrendszeri tagok számos okot megjelöl-
tek, amelyek következménye lehet a gyermekek, 
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COVID 19 – AKTUÁLIS
Tisztelt Lakosság!
A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi 
intézkedések megszűntetéséről szóló 77/2022.
(III.4.) Kormány rendelet alapján az Egészség-
házban a protokoll a következő:

Hatályát veszti 2022. március 07-től a 
maszkviselés szabályairól szóló miniszteri 
Rendelet, de a szakmai szabályok továbbra 
is kötelezővé teszik az Egészségházban a 
maszk használatát a betegek és az egész-
ségügyi dolgozók számára is. Megszűnik a 
triage-pont, az irányított betegközlekedés, 
de munkatársaink a veszélyhelyzetre való te-
kintettel a testhőmérséklet mérést folytatják 
az egészségügyi szolgáltatások megkezdése 
előtt. Mindenkinek ajánlatos a kézmosás, a 
kézfertőtlenítés szabályainak és a megfelelő 
távolság betartása.

A szakrendelések, a labor, gyógytorna és a 
fizioterápia továbbra is időpontfoglalást köve-
tően vehetők igénybe. A szükséges információk 
megtalálhatók a www.egeszseghazlm.hu hon-
lapunkon és az Egészségházban kifüggesztve.

A terhestanácsadásra és a csecsemő tanács-
adásra érkező szülők továbbra is kerüljék el a 
betegek közlekedési útvonalait, és használják 
az egészségesek számára biztosított, OTP felőli 
bejáratot.

A közeljövőben a háziorvosok nem szervez-
nek oltási akciónapokat, de időpont egyeztetést 
követően továbbra is felvehető a covid elleni 
védőoltás a rendelőkben. További információt 
háziorvosától kérje!

Tájékozódjon a www.vakcinainfo.gov.hu 
oldalon, ahol időpontot is foglalhat a kórházi 
oltópontokra. A vírus az oltatlanokra a legve-

szélyesebb, ezért őket továbbra is arra kérjük, 
hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai ügyfélfogadási időben a lakosság 
rendelkezésére állnak. Hétfőn és Szerdán 8-12 
óráig, illetve 13-16 óráig, kedden és csütörtökön 
8-9-óráig, pénteken 8-12 óráig. RÉV: csütörtö-
könként 12-14 óráig.

A Gondozási Részleg munkatársai az idősek 
teljeskörű ellátását végzik otthonukban, de 2022. 
03. 16-tól az Idősek klubja újra kinyitja kapuit. 
Várjuk szeretettel régi és új klubtagjainkat.

Aktuális információkért felkereshetik hon-
lapunkat, illetve tájékozódhatnak az Egészségház 
Lajosmizse facebook oldalán.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egy-
másra!

 Mák-Terenyi Nóra védőnő

Forrás: Előadói prezentáció, jelzőrendszeri tagok beszámolói

A kezdés előtt még az utolsó ellenőrzéseket végzik 
a konferencia szervezői (balról jobbra):  

Dr. Zinhóber Tímea Kinga, Neichel Lászlóné, 
Józsáné dr. Kiss Irén (Fotó: Vörösné Gajdácsi Anita)
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családjaik, vagy egyének veszélyeztetett élethely-
zetének kialakulása. Az előadó a prezentációjá-
ban szerepeltette ezen okokat.

A veszélyeztető tényezők ellen tenni kell, 
kinek-kinek a maga feladatkörében, szigorú 
szakmai protokollok, jogszabályok betartásá-
val, eredményesebb prevencióval, hatékonyabb, 
gyorsabb intézkedésekkel, kötelező és szoros 
együttműködésekkel, a kialakult krízishelyzet 
megszüntetése céllal, gyermekek, egyének, csa-
ládok érdekei szerint. 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevé-
kenységeit részletezte Neichel Lászlóné szolgá-
latvezető „Összegzés a Család-és Gyermekjó-
léti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről” című 
előadásában. A Szolgálat gondozásában lévő 
családok száma az elmúlt évben 111 család, 
amelyben 451 személy él, a kiskorúak száma 
264 fő. A Szolgálatvezető előadásában bemu-
tatta e klienskör demográfiai, gazdasági, kép-
zettségi mutatóit. Reflektálva a jelzésekre, a 
prezentációban helyet kapott a Szolgálat 2021. 
évben végzett tevékenysége, munkájának leg-
jellemzőbb mutatói, sokszínűsége, nehézségei 
és sikerei. 

A Szolgálat legjellemzőbb tevékenysége kö-
rében, többek között 426 alkalommal családlá-
togatás, 224 alkalommal segítő beszélgetés, 124 
alkalommal információnyújtás, 55 alkalommal 
szolgáltatás közvetítés, 33 alkalommal környe-
zettanulmány készítése valósult meg.

A Szolgálat 908 személyt segítve adomány-
nyal (ruha, tartós élelmiszer…) igyekezett a 
családok gondjain segíteni. A Szolgálat mind-
ezt szerteágazó szervező tevékenységével, ki-
terjedt kapcsolati rendszerének aktivizálásával, 
az adományozók felajánlásainak köszönhetően 
tehette meg.

A Szolgálatvezető a szabadidős tevékenység 
körében, elsősorban a rászoruló gyermekeknek 

szervezett nyári sport-és szabadidő tábor rész-
leteit ismertette, fotókkal illusztrálva.

Az előadó szólt a 2021. március 31-én le-
zárt, összesen 40 hónapig tartó uniós pályázat 
eredményeiről: A TOP-4.3.1-15 projekt kere-
tében Intézményünk konzorciumi partneri mi-
nőségében, 7 témakörben, 59 szakmai közre-
működővel, a lakosságból 1230 főt elérve, 466 
társadalmi együttműködést erősítő eseményt 
és rendezvényt valósított meg, összesen 60 mil-
lió Ft értékben.

A Szolgálatvezető kiemelte, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat az önkormányzattal, is-
kolákkal, óvodával, védőnői szolgálattal, házior-
vosokkal, hatóságokkal, gyermekjóléti központ-
tal, illetve más szervezetekkel együttműködve 
tudja csak a továbbiakban is a munkáját végezni. 

Mindkét előadásban hangsúlyt kapott a ki-
alakult járványhelyzet hatása és kezelésének 
módjai. A kliensek, a Szolgálat és a szakmát 
képviselő személyek, szervezetek megfogal-
mazták a személyes jelenlét, a személyes talál-
kozások iránti igényt és fokozottabb előtérbe 
állítását. Remélhetőleg a jövőben a koronavírus 
visszaszorulásával újra e munkamódszer válik 
általánossá a jelzőrendszer még hatékonyabb 
működése érdekében.

Az előadásokat követő felszólalás lehetőségé-
vel 2 szervezet élt. A Fenntartónk részéről Bas-
ky András Polgármester Úr elismeréssel szólt a 
Szolgálat sokrétű, nehéz, szakmai kihívást jelentő 
tevékenységéről. A szakmai felügyeleti szerv, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részé-
ről dr. Képíró Angéla szociális és gyermekvé-
delmi jogi szakügyintéző pozitívan értékelte a 
Covid-19 okozta járványveszéllyel összefüggő 
széleskörű tájékoztatást és a családok segítése 
érdekében megtett erőfeszítéseket.

 Dr. Zinhóber Tímea Kinga 
 EGSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

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

•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ

LIS
 IN

TÉ
Z

M
É

N
Y

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

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET  
ORVOSAINAK BEOSZTÁSA 

2022. MÁRCIUS
1. Dr. Gócz Irén

2. Dr. Jankahidy Andrea

3. Dr. Márton Rozália

4. Dr. Lódi Brigitta

5. Dr. Lódi Brigitta

6. Dr. Szisz János

7. Dr. Takács Vilmos

8. Dr. Gócz Irén

9. Dr. Jankahidy Andrea

10. Dr. Szabó Béla

11. Dr. Rónay Zsolt
12. Dr. Márton Rozália
13. Dr. Szisz János
14. Dr. Szisz János
15. Dr. Gócz Irén

16. Dr. Jankahidy Andrea

17. Dr. Márton Rozália

18. Dr. Rónay Zsolt

19. Dr. Gócz Irén

20. Dr. Szisz János

21. Dr. Takács Vilmos

22. Dr. Gócz Irén

23. Dr. Takács Vilmos

24. Dr. Szabó Béla

25. Dr. Szisz János

26. Dr. Rónay Zsolt

27. Dr. Márton Rozália

28. Dr. Takács Vilmos

29. Dr. Gócz Irén

30. Dr. Takács Vilmos

31. Dr. Márton Rozália

„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK”  
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük mindazoknak, akik 2021. évben tá-
mogatták adójuk 1%-ával az Alapítványunkat. A 
támogatásokat a Nyári táborban részt vett hátrá-
nyos helyzetű gyermekek étkeztetésére, az Idő-
sek Hete, Idősek Világnapja rendezvényeire és 
az évvégi krízishelyzetek kezelésére fordította.
Az Alapítvány célja 2022. évben ismételten a 
Nyári tábor, Egészségügyi Hét, Idősek Hete, Idő-
sek Világnapja és a Luca Napi Gyermekkarácso-
nyi Ünnepség támogatása. Kérjük Önt, hogy le-
hetőségéhez mérten támogassa adója 1%- ával 
az Alapítványunk céljait!  
Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat, 
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
Forrás: Előadói prezentáció, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI – 2021
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E‑mail: titkarsag@altisk‑lmizse.sulinet.hu • altisk‑lmizse.sulinet.hu

ROYAL PLATINUM JUBILEE CHALLENGE
„Nem ismerek egyetlen sikerképletet sem. De az 
évek során megfigyeltem, hogy a vezetés néhány 
ismérve egyetemes, és gyakran megtalálja a mód-
ját annak, hogyan bátorítsa az embereket arra, 
hogy egyesítsék erőfeszítéseiket, tehetségüket, 
meglátásaikat, lelkesedésüket és inspirációjukat 
a közös munkára.”

Ezek a nyitó gondolatok Őfelségétől szár-
maznak és tökéletesen összefoglalják, hogy mi 
volt a célunk a 2021 őszén ROYAL PLATINUM 
JUBILEE CHALLENGE címmel meghirdetett 
rendhagyó angol nyelvi  csapatversenyekkel.

II. Erzsébet királynő az idén ünnepli plati-
najubileumát, azaz trónra lépésének 70. évfor-
dulóját. 

Mivel a királynő magyar gyökerekkel ren-
delkezik, ezért úgy gondoltuk, hogy mi is sze-
retnénk emlékezetessé tenni számára ezt a jeles 
évfordulót, ezért 2 versenyt hirdettünk meg:

ROYAL PLATINUM JUBILEE CENTER-
PIECE CHALLENGE és ROYAL PLATINUM 
JUBILEE CAKE CHALLENGE címmel.

A versenyek célja a kreativitás fejlesztése, a 
megszerzett ismeretek gyakorlatban történő al-
kalmazása és az egészségtudatos életmódra ne-
velés volt.

A versenyző csapatoknak nemcsak kézügyes-
ségükről, leleményességükről és esztétikai érzé-
kükről kellett tanúbizonyságot tenniük, hanem 
az angol nyelvi kommunikációs képességükről is.

Megtisztelő volt számunkra, hogy a Brit 
Nagykövetség és Magyarország Londoni Nagy-
követsége már a kezdetektől fogva támogatta a 
kezdeményezésünket.

A díjátadó ünnepségen online bejelentkezett 
Dr. Kumin Ferenc Nagykövet úr és megosztotta 
a résztvevőkkel a versennyel kapcsolatos gon-
dolatait, majd válaszolt a gyerekek kérdéseire.

Ezt követően Mr. Matthew Kirlew, a Brit 
Nagykövetség első titkára üdvözölte a megje-

lenteket.
Iskolánk gyermekkara Kósáné Háry Petra 

tanárnő vezetésével két angol nyelvű dallal 
köszöntötte a versenyzőket. Gábris Imre tanár 
úr furulyásai szintén egy angol dallal színesítet-
ték rendezvényünket.

Megtisztelő volt számunkra, hogy elfogadta 
felkérésünket az elkészült produktumok zsűri-
zésében:

• BURGER ÉVA – virágkötő mester, a 
Hattyúház tulajdonosa 

• TÓTHNÉ DR. UDVARDI KATALIN – 
angoltanár, a Shetland UK Nyelviskola 
ügyvezető igazgatója

• KISS ZOLTÁN – mestercukrász, a Ma-
gyar Cukrász Ipartestület alelnöke

• RIMÓCZI LÁSZLÓ – a Magyar Grillázs 
Szövetség elnöke

• MÉSZÁROS ISTVÁN – Oxford Univer-
sity Press képviselője

• FEKETE PÁL PÉTER – operatőr

Három lelkes hölgy nevét is szeretném meg-
említeni.

MARTHA SWIFT a Primrose Bakery alapí-
tója és több bestseller süteményeskönyv szerzője, 
aki rövid üzenetével lelkesítette a versenyzőket.   

LOTTIE LONGMAN, II. Erzsébet királynő 
virágkötő mestere. Kis videójában bíztatta a gye-
rekeket a versenyen való részvételre. Lottie Long-
man nagyapja készítette a királynő koronázási 
csokrát.

RUBOS LAURA, aki a 2 verseny emblémáját 
tervezte és készítette.

Biztos vagyok benne, hogy a versenyzők emléke-
zetes pillanatokat éltek át az alkotás folyamata so-
rán. A versenyek szervezőjeként elmondhatom, 
hogy csodálattal néztem a gyerekek által készült 
műremekeket. 

Szeretném a felkészítő kollégák munkáját is 

kiemelni. Gyarmathy Éva szavaival élve:
„Bár tehetséggel foglalkozni igen megterhelő 

lehet, a tehetséges gyermek nem teher. Inkább 
kihívás.” 

Köszönettel tartozom a támogatóinknak, akik 
segítettek abban, hogy ez az országos rendezvény 
megvalósuljon:

Basky András Polgármester úrnak és La-
josmizse Város Önkormányzatának, Erdélyi 
Balázsnak, a Magyar Cukrász Ipartestület elnö-
kének, a „Virággal egy mosolyért” csapatának, a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskolának és a Gyermekekért Plusz Alapítvány-
nak, a Márka Üdítőgyártó Kft-nek, az Oxford 
University Pressnek, Balogh Viktornak és a Kecs-
keméti Katedra Nyelviskolának, az Ősi Birtok-
nak, a Házi Sweetsnek, Burger Évának, Kiss Zol-
tánnak, Rimóczi Lászlónak és Ancsin Jánosnak. 

A díjátadás előtt Burger Éva virágkötő mester 
néhány szóban értékelte a pályaműveket.

EREDMÉNYEK:
ROYAL PLATINUM JUBILEE  
CENTERPIECE CHALLENGE

A zsűri döntése alapján különdíjban részesül  a 
CARAMELS: Hagymási Boglárka, Mezei Vivien, 
Toponáry Gergő • felkészítő tanáruk: Fenyvesiné 
Prohászka Erzsébet • Dunavecsei Petőfi Sándor 
Általános Iskola és a MAGIC GARDEN csapata: 
Bóna Ketrin, Járomi Zsuzska, Szilaj Petra • fel-
készítő tanár: Drabantné Gyurgyik Györgyike 
• Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Álta-
lános Iskola

3. helyen végzett a QUEENS:
Székely Dóra, Nyúl Csenge, Tímár Boglárka • fel-
készítő tanár: Kőfalvi Erika • Boróka Általános 
Iskola – Bócsa

2. helyezést ért el a BUTTERFLIES: 
Bujdosó Anna, Gulyás Bernadett, Labancz Luca 
•   felkészítő tanár: Drabantné Gyurgyik Györ-
gyike • Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola
A verseny győztese a LAVENDERS:
Ónodi Henrietta, Szívós Szitara , Ulicska Noémi 
• felkészítő tanár: Nagy Erzsébet • Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

Ezt követően Erdélyi Balázs és Kiss Zoltán a 
Cukrász Ipartestület részéről megosztották gon-
dolataikat a résztvevőkkel a díjazott tortákkal 
kapcsolatban.

EREDMÉNYEK:
ROYAL PLATINUM JUBILEE  

CAKE CHALLENGE
7. évfolyam

A zsűri döntése alapján különdíjban részesül: 
MISS CHOCOLATE: Dani Ildikó, Szilaj Petra, 
Tóth Zsófia • felkészítő tanár: Drabantné Gyur-
gyik Györgyike • Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola
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3. helyezést ért el: ROMÁRIÓ: Muncan Nátá-
nael, Mezei Mihály, Petrovics Elina • felkészítő 
tanár: Fenyvesiné Prohászka Erzsébet • Duna-
vecsei Petőfi Sándor Általános Iskola

2. helyen végzett: THE RÁKÓCZI SWEETS: Ró-
zsás Kamilla, Klauz Boglárka, Horváth Petra •  
felkészítő tanár: Mészáros Anita • Győrújbaráti 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A győztes: FANTASTIC 3: Papp Jázmin Regina, 
Papp Áron, Kőhalmi László • felkészítő tanár: 
Móricz Anita • Oladi Általános Iskola – Szom-
bathely

8. évfolyam
A zsűri döntése alapján különdíjban részesül: 
THE QUEEN’S GUARDS: Kutasi Barbara, 
Kalló Zoé, Tóth-Baranyi Patrícia •  felkészítő 
tanár: Kőfalvi Erika • Boróka Általános Isko-
la – Bócsa

Szintén különdíjat ítélt a zsűri:
POWER PUFFS: Csontos Levente, Tóth Krisztina, 
Szabó Magdolna • felkészítő tanár :Fenyvesiné 
Prohászka Erzsébet • Dunavecsei Petőfi Sándor 
Általános Iskola

És különdíjas: DOUBLE NG: Bakos Nikoletta, 
Négyökrű Nóra, Sárszegi Gréta •  felkészítő tanár: 
Molnár-Tóthné Lakatos Margit • Domaszéki Bá-
lint Sándor Általános Iskola és AMI

3. helyezést ért el: THE QUEEN’S COOKERY 
TEAM: Zsidó Ráhel, Lantai Júlia, Galgóczi Krisz-
tina •  felkészítő tanár: Horváth Lia • Győrújba-
ráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2. helyen végzett: PRINCESS BAKERY: Borbély 
Izabella, Tóth Anna, Varga Lili •  felkészítő ta-
nár: Nagy Erzsébet • Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 
A verseny győztese:

LADY CAKES: Nagy Szofi Mária, Éltető Ilona, 
Szalay Gréta • felkészítő tanár: Varsányi Kata • 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 
és Kollégium

A díjazott videókat eljuttatjuk II. Erzsébet ki-
rálynőnek is.

A videók iskolánk YouTube csatornáján lesz-
nek elérhetők. 

És hogyan élték meg a gyerekek a versenyt?
„Azért volt élvezetes ez a verseny, mert sok 

ötletet lehetett belevinni. Egy új kihívás volt és 
szerintem elég jól vettük az akadályt.”

 „Nagyon jó volt a csapattársaimmal együtt 
dolgozni és közösen alkotni. Jó volt látni, hogy 
együtt képesek vagyunk elkészíteni egy tortát.”

„Örültem, hogy új dolgot próbálhattam ki.”
A verseny szervezőjeként bízom benne, 

hogy a mi kihívásunk, a ROYAL PLATINUM 
JUBILEE CHALLENGE örök emlék marad a 
résztvevők számára.  Adonyi Gabriella

OVIOLIMPIA
Idén, február 8-án rendeztük meg iskolánkban az 
Oviolimpiát. Erre a játékos sportversenyre, amely 
évek óta része az Iskolába hívogató program-
sorozatnak, a nagycsoportos óvodásokat hívtuk 
meg. A résztvevő gyerekek hét izgalmas, ügyes-
ségi feladatban mérték össze erejüket. Minden 
csoport oklevelet kapott, az első három helyezett 
csapat tagjait éremmel jutalmaztuk.

1. hely: Méhecske csoport
2. hely: Nyuszi és Micimackó vegyes csoport
3. hely: Pillangó és Cica vegyes csoport

Bolyai Természettudományi  
Csapatverseny
A Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
megyei fordulóját február 4-én rendeztük isko-
lánkban. A 3-8. évfolyam tanulói közül 18 csapat  
68 tanulója mérte össze tudását a megye többi 
iskolájának tanulóival.

Szép eredmények születtek:
6. helyezett „Természet gondozói „ 3. b osztály: 
Tóth Hanna, Klinkó Eliza, Almási Anna,
3. helyezett „Bolygómentő csapat” 3. d osztály: 
Kele Szabolcs, Gulyás Adél, Molnár Laura Zsófi, 
Labancz Kata
1. helyezett pedig a 3. b osztály „Őszi fa-
levelek” csapata: Ugrina Lelle, Nagy Gergő, 
Mészáros Gergő, Karda Andrea részvételével, 
akik az országos versenyen képviselik majd 
iskolánkat.

Felkészítő tanáraik: Hagerné Terenyi Rita és   
Nagyné Orlov Mariann.

Gratulálunk a győztes tanulóknak!
 Balda Beatrix
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Pedagógus karácsony 2021.
Köszönettel fogadtuk a Márka Üdítőgyártó Kft. 
gyár jóvoltából felajánlott üdítőket, amelyek fel-
kerültek az ünnepi ebédnél az asztalokra. Köszö-
nettel tartozunk a Kiss Cuki vendéglátóinak is a 
csodálatos és ízletes tortájukért!

 Lajosmizsei Sportiskolai  
 Általános Iskola dolgozói

Európa ifjú költői, műfordítói
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyv-
tár és a Europe Direct Információs Hálózat által 
szervezett  Európa Ifjú Költője – 2021 országos an-
gol-magyar műfordító versenyen kiemelkedően 
szerepeltek a lajosmizsei tollforgatók. A beküldött 
pályaműveket Mesterházi Mónika költő, műfordí-
tó és Imreh András költő, író, műfordító értékelte.

A versenyen sosem látott nagy számban vet-
tek részt diákok, így nagy büszkeség számunkra, 
hogy Rebecca Elson: Flying a Kite című versének 
fordításáért a zsűri különdíjban részesítette Vitéz 
Zoé Rebeka 5. osztályos és Gulyás Bernadett 7. 
osztályos tanulókat.

 Felkészítő tanáraik: Adonyi Gabriella és Dra-
bantné Gyurgyik Györgyike.

Gratulálunk az elért szép eredményhez!

Német kommunikációs házi verseny
Február 23-án rendeztük meg a 8. évfolyam szá-
mára a Német kommunikációs házi versenyt.

A tanulóink a tanult témákból készültek 
fel, két feladatból állt a verseny: önálló téma-
kifejtés, és képleírás. A zsűri a szókincset, 
nyelvhelyességet, nyelvtani korrektséget figyelte.
A verseny eredménye:

1. Kovács Réka 8.c
2. Járomi Szabolcs 8.c
3. Benedek Dóra 8.b   

A tanulókat Sápiné Aczél Ágnes némettanár ké-
szítette fel.

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

Fekete István projekthét az iskolában
Iskolánk alsó tagozatos tanulói idén is meg-
emlékeztek Fekete Istvánról, iskolánk név-
adójáról. A projekthét programjait, feladatait 
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minden 
tantárgy egy adott tanítási órája vagy annak 
egy része kapcsolódjon az író életéhez, mun-
kásságához. Törekedtünk arra, hogy a felada-
tok minél izgalmasabbak és játékosak legyenek. 
Szerepelt köztük betűrejtvény, sudoku, puzzle, 
totó, találós kérdés, és nem utolsó sorban állati 
nyomkövetés is. A gyerekek környezetismeret 
órán plakátot készítettek az év madaráról és fá-
járól, mely címet idén a zöld küllő és a nagy-
levelű hárs nyerte el, de a környezettudatos 
nevelés és a természetvédelem más módon is 
megjelent a programban. Technika órán vidám 
állatfigurákat készítettünk papírhulladékok 
felhasználásával, például toalettpapír gurigákból. 
A projekthéttel elértük célunkat. Tanulóink a 
feladatokat örömmel végezték, s mint visszatérő 
hagyományt, nagy izgalommal várták. A kollé-
gák segítségét és közreműködését ezúton is kö-
szönjük.  Kéri Tiborné, Sándor Csilla

  (projektfelelősök)

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

ON-LION országos angol nyelvi verseny
Az ELT Hungary 8. alkalommal rendezte meg 
a két fordulóból álló országos angol nyelvi 
versenyét. A résztvevő diákoknak különböző 
feladatokat kellett on-line megoldaniuk, illet-
ve nyelvtannal, szókinccsel, mindennapi ki-
fejezésekkel, kommunikációval és kultúrával 
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. 
A1 kategóriában iskolánk tanulói közül Horváth 
Milán 6.c osztályos tanuló  (Adonyi Gabriella 
tanítványa) és Selypes Réka 6.c osztályos tanuló 

(Lenkóné Nagy Andrea és Lestár Tamara tanítvá-
nya)  országos 2. helyezést ért el.  Steiner Simon 
6. c osztályos tanuló országos 14. helyen, Hor-
váth Zsófia 5. b és Ugrina Bulcsú 5. d osztályos 
tanulók országos 18. helyen végeztek. Felkészítő 
tanáruk: Adonyi Gabriella.

A2 kategóriában Tóth Anna 8.b osztályos 
tanuló országos 18. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára: Nagy Erzsébet.

Szeretettel gratulálunk a szép eredmények-
hez!
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Farsangi mulatság a lajosmizsei  
Meserét Óvodában
Különösen várt esemény a gyermekek életében 
a farsang, melynek kezdete vízkereszttől ham-
vazószerdáig tart. Ezen időszak a hangoskodás, 
mulatozás ideje. Napokkal ezelőtt az óvónénik 
feldíszítették a csoportszobákat, szinte igazi bál-
teremmé varázsolták.

Az óvoda minden csoportjában  más-más 
tevékenységet szerveztek. Beszélgettek a farsangi  
szokásokról, hagyományokról. Vidám dalokat, 
verseket elevenítettünk fel. Érdekes szebbnél 
szebb álarcokat, farsangi kalapokat, bohócokat, 
szemüvegeket készítettek a gyerekek. 

Febr. 24-én reggel, a szülők jelmezekbe öl-
töztették a gyermekeiket. A beöltözködés lázas 
izgalma mindenkit elragadott és sorra üdvözöl-
tük a tündérré, kalózzá, cicává, mindenféle mese-
hőssé váló gyermeket. Ezen a napon nem marad-
hatott el a tánc, a móka, a vidámság, mely után 
különböző ügyességi játékokat játszva mérhették 
össze tudásukat a gyerekek a csoportokban. 

A farsang hangulatát emelte a néptáncos 
óvóvénik által az óvoda aulájába tartott öröm-
teli Táncház, amelyen néptánc lépésekkel ismer-
kedtek a gyerekek, és népi játékokkal tették még 
tartalmasabbá ezt a napot.

A Meserét óvodásai mindent megtettek, hogy 
elűzzék a telet, és reméljük ennek hatására hama-
rosan megérkezik a várva várt tavasz.

 Bodáné Szabó Andrea
 óvodapedagógus

Örökös Zöld Óvoda címet nyert a lajosmizsei 
Meserét Óvoda Székhelyintézménye
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Székhelyintézménye eddig három alkalommal 
nyerte el a megtisztelő Zöld Óvoda címet.

Intézményünk mindennapi működésében 
érvényesíti a Zöld Óvodai Kritériumokat. Stra-
tégiai dokumentumainkban nyomon követhetők 
a Zöld Óvodai tartalmak, a környezeti nevelés 
kiemelt szerepe. Óvodapedagógusaink gyakor-
lati munkájára jellemző az élménypedagógia, 
projektpedagógia alkalmazása, a tapasztalat 
útján történő ismeretátadás. Építenek a gyer-
mekek érdeklődésére, megismerési vágyára. Ki-
használják az differenciálás adta lehetőségeket a 
gyermekekkel való játékos tevékenységek során, 
különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel való foglalkozásban. A gyerme-
kek felzárkóztatásában, fejlesztésében tudatosak, 
félévente fejlesztési tervet készítenek, és rend-
szeresen konzultálnak a szülőkkel a gyermekek 
fejlődéséről. Valamiben kiemelkedően teljesítő 
gyermekek fejlődését csoportszinten differenciált 
feladatadással biztosítják. Intézményi szinten 
pedig a munkaközösségek által megszervezett 
programok keretében van lehetőség a gyermeki 
tehetség, kreativitás kibontakoztatására (pl. Me-
semondó találkozó, Dalos pacsirták találkozója, 
Ovi Olimpia, rajzpályázatok stb.) 

Sokirányú ismeretátadás biztosítása érde-
kében (amikor lehetőség van rá) rendszeresen 
szerveznek kirándulásokat, sétákat, nyári tábort, 
ahol lehetőség van a szabadban történő tapasz-
talatszerzésre.

Rendszeresen részt vesznek külső és bel-
ső továbbképzéseken, amelyek összefüggnek a 
Zöld Óvodai tartalmakkal. Környezeti munka-
közösségünk feladatot vállal az intézményi jó 
gyakorlat szűkebb és tágabb környezetben tör-
ténő átadásában, a fenntartható fejlődés bizto-
sításában. Feladatunknak tartjuk a pedagógiai 
munkát segítő alkalmazottak szemléletformá-
lását, környezettudatos magatartás alakítását a 
felnőtt közösségben.

Mindezeket számba véve 2021-ben pályáza-
tot nyújtottunk be az Örökös Zöld Óvoda cím-
re, melyet nagy büszkeségünkre el is nyertünk.

Nevelőtestületünk elkötelezett a Zöld Óvoda 
Kritériumrendszerének folyamatos megvalósí-
tásában. Az elmúlt évek munkájának eredmé-
nyeit megtartjuk, és vállaljuk – lehetőségeinkhez 
mérten – továbbfejlesztését a fenntarthatóságra 
nevelés érdekében.

 Papp Zsófia 
 óvodapedagógus
� szakmai�intézményvezető�helyettes

Találkozás a leendő első osztályt kezdő 
tanító nénikkel, tanító bácsival
Farsang hetében február 23-án, a helyi Fekete 
István Általános iskola tanítóival újabb közös 
program valósult meg. A Meserét óvodából az 
iskolába készülő nagycsoportosok megismerked-
hettek az ősszel első osztályt kezdő tanító nénik-
kel és tanító bácsival. A gyerekek nagy lelkese-

déssel kezdtek neki a közös alkotó munkának. 
Farsang alkalmából bohóc állarcot készítettek. 
Az elkészült alkotásokkal, arcukat eltakarva vi-
dáman nevetgéltek, viccelődtek egymáson. Ez-
után a tanítókkal közösen versekkel és énekekkel 
próbálták elűzni a telet. A foglalkozás végén a 
gyerekek közös csoportképpel búcsúztak el a 
tanító néniktől, bácsitól, bízva az újabb közös 
találkozásban. 

Köszönjük szépen a lehetőséget a megismer-
kedésre!

 Menyik Józsefné
 óvodapedagógus

Óvodások a kecskeméti  
Katona József Színházban
2022. január 31-én a lajosmizsei Napközi ottho-
nos óvodából 35 iskolába készülő kisgyermek 
vehetett részt, a Kecskeméti Katona József Szín-
ház Rigócsőr király c. jótékonysági előadásán. 
A mese izgalmas fordulatai által egy varázslatos 
világba csöppentek. Sok kisgyermek első szín-
házi élménye volt, gyermeki rácsodálkozással 
nézték végig az előadást és gyönyörködtek a 
szebbnél szebb díszletekben, jelmezekben és a 
díszes színházteremben. Az utazást a lajosmizsei 
Önkormányzat hozzájárulásával történt. 

A gyerekek nevében is hálásan köszönjük a 
nagylelkű felajánlásokat!

 Kollárné Sarkadi Éva
 óvodapedagógus

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

Farsangi hangulat a Napocska csoportban

Oviolimpia I. helyezettje a Méhecske csoport

Oviolimpia II. helyezettje a Nyuszi és a Micimackó csoport közös csapata

Oviolimpia III. helyezettje a Pillangó és a Cica csoport közös csapata

Maci hét a Katica csoportban

Séta alkalmával hóvirág megfigyelése

Farsangi Táncház az 
óvoda aulájában

Téli madáretetés a 
Gomba csoportban
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kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

2022. január, újév kezdődött. A gyerekek a család 
körében otthon eltöltött idő után, újult erővel 
érkeztek a bölcsődébe, habár továbbra is nehéz-
séget okoz a családok számára a gyakori meg-
betegedések kezelése, az idő előre haladtával a 
gyerekek immunrendszere is megerősödik.

Januárban nagy figyelmet fordítottunk a ma-
darak etetésére a bölcsőde udvarában, a gyerekek 
örömmel figyelték meg a kertbe érkező aprósá-
gokat. Jó beszélgetés indítónak bizonyult ez a 
tevékenységünk, hiszen számos téma kapcso-
lódik hozzá: a környezetünkre való odafigyelés, 
a madarak és élőhelyük megfigyelése, illetve az 
évszakok követése.

Februárban aztán színes és érdekes dekorá-
cióval díszítettük intézményünket és zenés far-
sangi mulatsággal igyekeztünk elűzni a telet. A 
gyerekek már napokkal korábban izgatottan vár-
ták az eseményt és jelmezeikről meséltek, amit 
később nem is akartak levenni. Akadt kutyusunk, 
katicánk, pillangó, szuperhősök és mesehősök.

Közben a mindennapok is színesen telnek, 
igyekszünk a hétköznapokat változatossá és iz-
galmassá tenni a gyerekek számára, hiszen egy-
re szélesebb a választék a nagymozgást fejlesz-
tő játékaink körében, gyakran végzünk alkotó 
tevékenységeket, melyek maradandók a szülők 

számára is, borongósabb napokon pedig elővesz-
szük a diavetítőt.

Márciusban kertésznapot tervezünk, a kertet 
életre keltjük, a gyerekek magot vetnek, és színes 
virággal töltjük meg a balkonokat. Az elvégzett 
munkát követően jellemzően büszkeséggel tölti 

el a gyerekeket, hogy naponként megfigyelhetik 
azok növekedését. Nagyon várjuk a közelgő ta-
vaszt, hogy kinyíljon a világ és egyre hosszabb 
időt tölthessünk a szabadban.

 Farkasné Karlik Zsófia
 kisgyermeknevelő
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Egy családi krónika: a lajosmizsei Mizsei-Ricsováry család,  I. rész
Lajosmizse történelmében kiemelkedő szere-
pet játszott a Mizsei család. A név érdekesen a 
19. századi iratokban Mizsei változattal is, a 20. 
század elejétől már Mizsey-ként szerepelnek. 
1745-ből Jászberényben kilenc Mizsey neveze-
tű redemptus nevét ismerjük, akik földterületet 
váltottak meg. Egyikük, az a bizonyos Mizsei 
Albert lehetett, aki már 1765-ben szerepet játszik 
egy benepusztai legeltetésből származó kecske-
métiekkel folytatott konfliktus miatt. 1833-ban 
Mizsei András jászberényi pusztabíró felel az 
Alsó-pusztákért, ahogyan a megváltott Bene, La-
jos és Mizse ez időben szerepelt az iratokban és 
a köztudatban. 1836-39 között már Mizsei János 
a pusztabíró. Hogy ők pontosan milyen kapcso-
latban lehettek a jászberényi „tanátsbeli“ majd 
főbíró Mizsey Istvánnal (1781-1850) azt még a 
kutatásnak kell kideríteni. Annyi bizonyos, hogy 
a családi krónika szerint ő a dinasztia alapítója, 
aki több fontos tisztséget betöltött Jászberény-
ben, és jelentős pusztai birtok tulajdonosa is volt. 
Neki tulajdonítják a Mizsey-család ősi házának 
építését 1800-ban Jászberényben a Határ-út 3. 
szám alatt. Ez után Mizsey Istvánról és Jánosról 
van adatunk, az előbbi kb. 1800-ban és István 
pedig feltehetően 1806-ban született. István nem 
nősült meg, diplomás közjogász, később ügyvéd 
lett Bécsben. Az 1848-49-es szabadságharcban 
magas pozíciót töltött be, ezért Bécs mellett be-
börtönözték. Fogsága alatt kitanulta az ottani 
jogot, és pár évvel szabadulása után ügyvédi 
diplomát szerzett Bécsben, a császárvárosban 
irodát is nyitott, főleg magyarok számára. Mi-

vel az osztrák hatóságok továbbra is figyelték, 
nem hagyhatta el Bécset, nem térhetett vissza 
a szülőföldjére. Mizsei Jánosnak, aki jelentős, 
több mint 500 hold földterület birtokosa volt, két 
fia született, János és Péter, ezenkívül két lánya 
is volt. Az idősebb 1829-ben született és 1925-
ben halt meg. Ő ottmaradt Jászberény határában 
földbirtokosként. Két lánya szintén Jászberény-
ben ment férjhez, ott családot alapítottak. Mizsei 
Péter 1844-ben született és 1930-ban halt meg. 
Jelentős birtokkal rendelkezett Lajosmizse alsó-
lajosi részén, ezt bővítette a Bécsben élő István 
nagybátyja felsőmizsei pusztai birtokával, amit 
örökölt meg. 

Mizsei Péter építette fel az impozáns méretű 
alsólajosi kúriát, amely ma magántulajdonban, 
romos állapotban áll. Felesége Eigen Mária volt, 
a családnak Lajosmizse északi, mizsei részén volt 
birtokteste. Az egyik első állandó tanyaépület itt 
állt, a családi emlékezet szerint a mestergeren-
dára vésték: „Eigen Pál 1775”. Mizsey Péternek 
és Eigen Máriának három gyermeke született, de 
csak a legidősebb fiú, az 1871-ben született János 
érte meg a felnőttkort. A két kisebb gyermek és 
az anya is az akkor dühöngő spanyolnátha áldo-
zata lett. Mizsei Péter fiatalon egyedül maradt, 
de soha többé nem nősült meg, tovább gazdál-
kodott a birtokain és nevelte négyéves korában 
árván maradt fiát. Ő volt a közelebbi és távolabbi 
család fő oszlopa. Nagy tekintéllyel bírt, amihez 
vagyona és példás magánélete is hozzájárult. Ő 
volt ekkor Lajosmizse legnagyobb birtokosa is. 
Igen jószívű ember volt, pénzzel támogatta a ró-

mai katolikus templom építését, amelyet 1896-
ban szenteltek fel, több gazdasági és társadalmi 
egyesület, többek közt a Kecskeméti Hitelbank 
vezetője is volt. Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gyében is bizottsági tagként működött. Megye-
gyűlések alkalmával négyes fogattal hajtott fel 
Pestre, és a Pannónia szállodában szállt meg. 
A Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvo-
nal egyik fő támogatója, kezdeményezője volt, 
amiért, ha vonaton kellett utaznia, élete végéig 
ingyen utazhatott. Bizottsági tagja volt az első 
helyi pénzintézetnek is (Lajosmizsei Takarék-
pénztár Részvénytársaság), virilis lévén folyama-
tosan viselt községi képviselőtestületi tagságot. A 
római katolikus egyháztanácsban Mizsey Péter 
1896-tól világi elnök volt több éven keresztül. A 
Mizsei család másik ágából, Péter testvérének, 
Jánosnak az egyik unokája, István (a sok közül) 
szintén Lajosmizsén, a felsőmizsei birtokán gaz-
dálkodott. Végül eladta azt Besenyi Mihálynak, 
és hazaköltözött Jászberénybe. Neki két fia szü-
letett: István és Béla. A jelenlegi információk 
birtokában úgy tudjuk, István nem nősült meg, 
építésvezetőként dolgozott, de végül bányába 
került, mint politikai elitélt, bele is halt, sírhelye 
nem ismert. A másik fiú Béla, szintén bányában 
dolgozott villanyszerelőként, ő megnősült, egy 
kislányuk született, aki az anyja nagyszüleinél 
lakott. A Mizsei/Mizsey családi birtokkoncent-
rációt jelzi két nagy fennmaradt dűlőnév még a 
19. századból Mizsey Péter és a Mizsey testvérek 
dűlője, ez utóbbi Mizsei János és István névvel is 
(folytatjuk).  (Prof. Dr. Kürti László)

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
muzeum.lajosmizse@gmail.com

Balról, Ledniczky György, Ricsováryné Mizsey Mária, és Ricsováry-Takács József, 1916
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
muzeum.lajosmizse@gmail.com SPORT

TŰZOLTÓSÁG

2022. február 12-én Kecskeméten a Katona József 
Gimnázium adott otthont a Diákolimpia megyei 
korcsoportos „sakk - csapat”  döntőjének.

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Ál-
talános Iskola - Kisjuhász Bálint, Czigány Bálint, 
Homoki Szabó Kevin összetételű - alsós csapata 
az 5 fordulós svájci rendszerű versenyen három 
győzelemmel és két vereséggel az ötödik helyet 
szerezte meg.

Az eredmény értékét növeli, hogy csapatunk 
- negyedik játékos hiányában - három fővel ját-
szotta végig a 4 fős csapatok versenyét!

A híres gimnázium dísztermének falán má-
zas-kerámia betűkből készült Katona József idé-
zet áll:

„Becsület és dicsőség az érdemesnek”

Előttem az utódom
A Mizse Kézilabda Club életében lezárult 
egy korszak. 2021. október 12-én tisztújító 
közgyűlést tartott egyesületünk, mivel az előző 
tisztségviselők mandátuma lejárt. Én, mint ala-
pító elnök, úgy döntöttem, hogy közel 30 éves 
szolgálat után nem jelöltetem magam a követke-
ző ciklusra, jöjjenek a fiatalok…

A közgyűlés előtt komoly előkészületek során 
kiválasztásra kerültek a tisztségviselő jelöltek, 
akiket a közgyűlés egyhangúan megválasztott.

Az új elnökség összetétele: 
Elnök:   Sándor György
Elnökségi tagok: Sápi Tibor (ügyvezető elnök)

  Péli Viktor
  Józsa Zsolt
  Gállosné Borbély Gizella

Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök:   Horváth Viktor
Tagok:  Koller Dániel
  Héjjas Krisztián  
  Szórád Pál

A közgyűlés ezután megszavazta azon javasla-
tot, hogy az eddigi elnököt, Sápi Zsombort az 

egyesület történetének első tiszteletbeli elnökévé 
válasszák. 

Szeretném megragadni ezt az alkalmat is, 
hogy elmondhassam, hogy nagyon-nagy meg-
tiszteltetés számomra ez a „tiszteletbeli elnöki” 
cím adományozása. Úgy gondolom, hogy ez a 
cím a sok-sok éves szolgálatom elismerése, me-
lyet az egyesület érdekében tettem. 

Számomra befejeződött egy korszak, de ter-
mészetesen ez nem azt jelenti, hogy végleg be-
fejeztem a munkámat az egyesületben, hiszen 
továbbra is állok az egyesület rendelkezésére, 
mint sportmunkatárs. A rám bízott feladatokat 
továbbra is legjobb tudásom szerint végzem el, 
ezzel is segítve az új elnökség nem kevés felada-
tát, nehéz munkáját. 

Bízok benne, hogy az új elnökség vezetésével 
az egyesület az eddigiekhez hasonló vagy még 
eredményesebb egyesületté válik. 

Végezetül még egyszer szeretném megkö-
szönni mind az előző elnökség, munkatársak 
munkáját, a sportolóknak pedig az eddigi ered-
mények elérését. 

A további munkához sok erőt egészséget és 
remek sportsikereket kívánok. 

 Sápi Zsombor
 tiszteletbeli elnök

Január utolsó napjaiban Magyarországon vé-
gigsöprő szélvihar a Lajosmizsei Tűzoltóságnak 
is sok munkát adott. Tűzoltóságunk működési 
területéhez tartozó négy településen több mint 
húsz esetben kellett azonnal beavatkoznunk, az 
ezt követő hetekben számoltuk fel a közvetlen 
életveszélyt nem veszélyeztető egyéb épületká-
rokat, fakidőléseket.  Legtöbb esetben fenyőfa 
okozott épületkárokat kidőlésével, de a letörött 
száraz ágak is okoztak közlekedésben fennaka-
dásokat, veszélyeztetéseket. Az erősebb széllökés 
néhány épület tetőhéjazatát is megbontotta.

Lajosmizsén azonnali 16, későbbi 8 esetben, 
Felsőlajoson egy azonnali, 3 későbbi, Táborfalván 
4 azonnali, 5 későbbi, Ladánybenén 1 azonnali 
és 2 későbbi időpontban végeztük el a vihar által 
okozott károk felszámolását!

Szabadnapos kollégák is munkába álltak a 

tartalék szerünkön ezen a napon. Nem csak La-
josmizsén segítettek társaiknak, hanem Kecs-
keméti kollégáknak is szükség volt a segítség-
nyújtásra, ahol 3 nagyméretű fenyőfát kellett a 
tetőzetről visszabontani!

Mindezen feladatok mellett négy esetben 
súlyos közlekedési balesetben kellett sérülteket, 
elhunyt személyt kiemelni, illetőleg tűzkeletke-
zést megelőzni áramtalanítással. Ezalatt az egy 
hét alatt az előző év összes bevetésének negyedét 
végeztük el. 

Riasztás érkezett Lajosmizse 5 főút 66 kmsz-
nél 2 személygépkocsi frontálisan ütközött. A 
balesetben összesen 3 gépjármű, 4 fő érintett. 
Egy Volvo, Opel Astra, és egy Renault Thalia 
típusú személygépkocsik ütköztek. A Volvo-
ban utazó hölgy súlyos sérüléseket szenvedett. 

Az Opel-ban 2 fő utazott, sérülést nem szenved-
tek. A Renault-ban utazó férfi a mentőszolgálat 
szakemberei elmondása alapján elhalálozott. 
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Gondolatok a múlt évi Adventről
Mi, a lajosmizsei Nőegylet tagjai nagyon vártuk 
a múlt év végét, amikor újból közösen készülhet-
tünk a karácsonyi ünnepekre. Nemcsak a készü-
lődés, hanem az is nagy örömet jelentett, hogy 
új helyre, a városháza előtti térre költözhettünk. 
Igazán pompás, megújult környezet várt mind-
annyiunkra.  Nagy örömet jelentett mindany-
nyiunk számára a készülődés, az adventi gyertya, 
a faházak előkészítése az ünnepi időszakra és a 
programok újbóli szervezése.  

Teréz anya szerint ebben az életben nem tehe-
tünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, 
nagy szeretettel. Ezt próbáljuk megvalósítani 
évről évre nemcsak az adományok gyűjtésével, 
hanem a gyűjtést körülölelő programok szer-
vezésével, az adományért kínált forraltbor és 
zsíroskenyér készítésével is. 

Szívet melengető volt számunkra, hogy a 
programokon sokan látogattak ki a Városház 
térre, és úgy láttuk, mindenki boldogan volt 
együtt egy kicsit beszélgetni, készülődni, ün-
nepelni.

A célunk továbbra is, hogy az Önök ado-
mányai révén segítséget nyújtsunk a környeze-
tünkben élő, segítségre szoruló embereknek és 

ez évben igazán nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy az összegyűjtött adomány immár 40 csa-
ládnak, illetve egyedül élő embernek nyújtott 
segítséget. Ők mind hálás szívvel fogadták az 
Önök adományait. Itt szeretnénk tolmácsolni 
szívből jövő köszönetüket!  

Kedves kötelességünk ilyenkor mindenkinek 
megköszönni a segítséget, akik a Nőegylet mellé 
állnak minden évben és velünk együtt teszik a 
dolgukat. Mivel szerencsére oly sokan segítenek, 
kérjük nézzék el nekünk, hogy nem sorolunk fel 
mindenkit – a facebook 
oldalunkon megpróbál-
tuk összes segítőnket 
összegyűjteni, reméljük 
nem maradt ki senki a 
felsorolásból.  

Hálásak vagyunk 
kézműves-árusainknak, 
akik a sokszor zord idő-
járás ellenére is benépe-
sítették a házikókat és 
árujukkal, portékájuk-
kal segítséget nyújtottak 
a karácsonyi ajándéko-
záshoz. 

Köszönjük minden fellépőnek és a gyertya-
gyújtóknak, hogy minden vasárnapot igazi ad-
venti vasárnappá varázsoltak, illetve hálás köszö-
net Rigó Pálnak, hogy ezeket a szép ünnepeket 
megörökítette és a youtube-on közzé is tette, 
hogy azok is láthassák, akik nem tudtak eljönni.

A Nőegylet tagjaiként bízunk benne, hogy ál-
dozatos munkánk örömet és elégedettséget oko-
zott Önöknek, Lajosmizse lakóinak! Reméljük, 
hogy hamarosan újból találkozunk más városi 
rendezvényeken. 

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