
A „Professzionális oktatás eléré-

se az IKT eszközökkel a Fekete

István Általános Iskolában La-

josmizsén és Felsõlajoson” címet

viselõ pályázat 32 049 000 Ft ösz-

szegû támogatásából megvalósí-

tott informatikai eszközfejlesztés

minõségi fejlõdést adott a lajos-

mizsei diákok mindennapi okta-

tásában.

Pillanatképek 
a projektátadó 
rendezvényrõl 
és az
aktív tábla
alkal-
mazásáról
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Lajosmizse Város Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • www.lajosmizse.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • szerda: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • csütörtök: 8.00–11.30, 13.00–15.30

Tisztítsuk meg útjainkat!

A Közút Nonprofit Kft. idén is megren-
dezi országos szemétgyûjtési akcióját a
közutak mentén, amelyhez Lajosmizse
Város Önkormányzata is csatlakozik.
Ennek idõpontja 2011. április 21. A szer-
vezõk biztosítják a zsákokat, kesztyûket,
valamint gondoskodnak a hulladék el-
szállításáról. Az önkormányzat 30–40
emberrel vesz részt, de várjuk a lakosság
és a civil szervezetek segítségét is. A mi
feladatunk az utak mentén található sze-
mét összegyûjtése. Jelentkezni a polgár-
mesteri hivatal emelet 10. irodahelyisé-
gében, valamint a 356-211/116-os tele-
fonszámon lehet. 

Szelektív hulladékgyûjtéssel 
és lomtalanítással

kapcsolatos változások

Örömmel értesítjük a Lakosságot, 
hogy 2011. május 16-ától 

bevezetésre kerül a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtés!

A házhoz menõ zsákos gyûjtési rendszer
bevezetésével Lajosmizse lakosságának
lehetõsége nyílik arra, hogy a háztartásá-
ban keletkezõ, hasznosítható csomagolási
hulladékait otthon, elkülönítve gyûjtse,
majd átadja hasznosításra. Az Európai
Unióban már hatékonyan mûködõ rend-
szer ma még sok helyen újdonságnak szá-
mít Magyarországon, de bízunk benne,
hogy a szelektív hulladékgyûjtés e kényel-
mes és hatékony módja hamarosan napi
rutinná válik mindannyiunk számára.

A házhoz menõ gyûjtés a mûanyag,
fém, társított italos karton (Tetra Pak)
és papír anyagfajtákra vonatkozik.

Mûanyag hulladék: PET ásványvizes
és üdítõs palackok kupakkal, címszalag-
gal, tisztán, laposra taposva; mindenféle
mûanyag alapú flakon (pl. tisztítószerek
flakonjai); különbözõ fóliák (pl. sztreccs-
fólia, zsugorfólia), bevásárlótáskák,
szatyrok, reklámtáskák, zacskók.

Fémhulladék: alumínium italdobozok
lapítva; fém konzervdobozok.

Italos kartondoboz: tejes és gyümölcs-
leves többrétegû kartondobozok (Tetra
Pak) tisztán, lapítva.

Papír: kartondobozok (lapítva); színes
vagy fekete-fehér újság, folyóirat; kata-
lógus, prospektus; füzet, könyv, írógép-
papír, papírzacskó.

Nagyobb mennyiségû, nem szennye-
zett papírhulladék kötegelve a zsák mel-
lé is kihelyezhetõ.

A fenti egy zsákba gyûjtött hulladékok
hulladékválogató mûben kerülnek frak-
ciók szerinti szétválogatásra.

A gyûjtés szabályai

A hulladékokat mindig tisztán, összela-
pítva kell a zsákba helyezniük. A flako-
nokban, dobozokban maradt vegyszerek
nehézkessé teszik a hasznosítást, ezért
kérjük, hogy azokat mindig öblítsék ki,
mielõtt a zsákba dobják. Fontos, hogy ha
a palackokat, flakonokat, dobozokat la-
posra tapossuk, úgy több fér el belõlük a
zsákban, és könnyebben tárolható.

A begyûjtés folyamata

A megtelt szelektív gyûjtõzsákokat a
gyûjtési napokon a ház elé tegyék ki.
A gyûjtõjárat reggel 6 órától kezdi mun-
káját, kérjük, eddig az idõpontig helyez-
zék ki az ingatlan elé a zsákokat. Legye-
nek szívesek a gyûjtõzsákokba csak a
fentiekben felsorolt hulladékfajtákat az
elõírt módon gyûjteni. Amennyiben
szemrevételezéssel megállapítható, hogy
az átlátszó mûanyag zsákokban elhelye-
zett hulladék folyékony, mérgezõ, rob-
banó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartal-
maz, illetõleg nem a megfelelõ típusú
hulladék vagy a hulladék szennyezett
módon került bele, a közszolgáltató jo-
gosult megtagadni annak elszállítását.

Fokozottan felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy amennyiben a zsákokat nem
elõírásszerûen használják, abban ide-

gen anyagot, szemetet helyeznek el, a
gyûjtõjárat munkatársai a zsákokat az
ingatlanok elõtt hagyják. 

A BEGYÛJTÉS NAPJAI

Elsõ gyûjtési nap: 2011. május 16.

Hónap Nap Hónap Nap
Május 16., hétfõ Május 17., kedd
Június 11., szombat Június 14., kedd
Július 11., hétfõ Július 12., kedd
Augusztus 8., hétfõ Augusztus 9., kedd
Szeptember 5., hétfõ Szeptember 6., kedd
Október 3., hétfõ Október 4., kedd
Október 29., szombat Október 31., hétfõ
November 28., hétfõ November 29., kedd
December 27., kedd December 28., szerda

Arról, hogy az egyes körzetekbõl ponto-
san melyik napon történik a szelektív
hulladék elszállítása, a közszolgáltató
külön értesítést fog eljuttatni minden
ingatlanhoz. 

A zsákok átvételének módja

Szelektív hulladékgyûjtõ zsák: áprilistól
minden háztartás kézhez kap 1 db szelek-
tív hulladékgyûjtésre használható 120 l-es,
sárga színû, áttetszõ mûanyag zsákot. Aki
részt kíván venni a házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtésben, annak nincs más dol-
ga, mint hogy a fentiekben megadott gyûjté-
si napokon és körzetekben idõben kihe-
lyezze a megtelt zsákot az ingatlana elé.
A gyûjtõjáraton dolgozó kollégáink az el-
szállított zsák helyett mindig hagynak 1 db
új zsákot. Akinek esetleg nem elegendõ az
egy hónapra általunk térítésmentesen
biztosított egy darab gyûjtõzsák, az bár-
milyen más áttetszõ mûanyag zsákba is
gyûjtheti és kihelyezheti a csomagolási
hulladékokat.

Hulladékszállítási díjak 
változása

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a te-
lepülési hulladékkezelési díjak az aláb-
biak szerint változnak: 
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Folyékony hulladékkezelési közszol-
gáltatási díj 2011. április 1-jétõl: 1360
Ft/m3+áfa.

A csatornarákötési lehetõséggel nem
rendelkezõ lakossági ingatlanoknál a hul-
ladékelhelyezés díjába beépül a 100 Ft/m3

támogatás összege.
Szilárd hulladékkezelési éves közszol-

gáltatási díj 2011. június 1-jétõl:
– 35 literes edényzet ürítési díja

6000 Ft+áfa
– 60 literes edényzet ürítési díja

11 450 Ft+áfa
– 80 literes edényzet ürítési díja

14 450 Ft+áfa
– 110 literes edényzet ürítési díja

17 400 Ft+áfa
– 120 literes edényzet ürítési díja

17 400 Ft+áfa

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltató:
Saubermacher Magyarország Kft., 6000
Kecskemét, Strázsa u. 7. Tel.: 76/498-656
Ügyfélfogadás Lajosmizsén: minden
csütörtökön 9–11-ig a Szent L. u. 29. sz.
alatt.

Folyékony hulladékkezelési közszolgál-
tató: Faragó és Fia Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft., 1094 Budapest, Viola u.
16–18. I. em. 108. Tel.: 06-80/980-004

Üzlettulajdonosok hulladék-
kezelési kötelezettsége

Felhívjuk a lajosmizsei boltok, üzletek
tulajdonosainak figyelmét, hogy a hulla-
dékgazdálkodásról szóló törvény elõírja,
hogy a gazdálkodó szervezet köteles a
hulladékkezelési közszolgáltatás igény-
bevételére, ha a gazdasági tevékenységé-
vel összefüggésben települési hulladéka
keletkezik. Amennyiben a gazdálkodó
szervezet nem rendelkezik hulladékszál-
lítási szerzõdéssel, a polgármesteri hiva-
tal eljárást indít ellene.

Közeledik az új bölcsõde 
átadása

Lajosmizse Város Önkormányzata a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-al-
földi Operatív Program keretén belül a
„Szociális alapszolgáltatások és gyer-

mekjóléti alapellátások komplex, vala-
mint bölcsõdék önálló fejlesztése” tár-
gyú felhívására „Elsõ Esély Program –
bölcsõdei ellátás biztosítása Lajosmizse
városban” címmel DAOP-4.1.3/C-2f-
2009-0019 azonosító számom pályázatot
nyert. Az aláírt támogatási szerzõdés
alapján a támogatás összege 77 512 257
forint, továbbá a beruházás tervezett
összköltsége 86 124 731 forint. 

A beruházás megvalósításának hely-
színe a Lajosmizse, Szent Lajos utca 19.
szám alatti óvodai tagintézmény belsõ
udvara. A kivitelezést, valamint az esz-
közbeszerzést közbeszerzési eljárás
nyerteseként a GOMÉP Ipari és Keres-
kedelmi Kft. végezte el. A tervek szerint
a bölcsõde ünnepélyes átadására 2011.
május 3-án kerül sor. Az új bölcsõde a
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde tagintézménye lesz,
amely húsz gyermek ellátására lesz al-
kalmas. Az ünnepélyes átadást köve-
tõen, a szükséges engedélyek beszerzése
után nyitja meg a bölcsõde a kapuit. 

A bölcsõdei beíratás idõpontja 2011.
április 11–15. (hétfõtõl péntekig) 7 órá-
tól 15 óráig a Központi Óvodában a
Lajosmizse, Attila u. 6. szám alatt.

Fejlesztés a Lajosmizsei
Köztemetõben

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a hamvasztásos temetkezési mód
iránti igény megnövekedése miatt a
Lajosmizsei Köztemetõben az izraelita
temetõ elõtti területen urnasírkert, vala-
mint a fõbejárattól északi irányban az el-
sõ bejáratig urnafalkerítés kerül kialakí-
tásra több szakaszban.

Lajosmizse Város Önkormányzata
2011. évben az urnafalkerítés és az urna-
sírkert egy-egy szakaszát építteti meg.
Az urnafülkék és az urnasírhelyek meg-
váltásának díjáról Lajosmizse Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete fog
dönteni 2011. április 13-ai ülésén. Ezt
követõen a díjak mértékérõl, valamint a
tervekrõl a Lajosmizsei Köztemetõben,
valamint Lajosmizse város hivatalos
honlapján lehet tájékozódni.

Már az építés megkezdése elõtt el-
kezdjük az urnás temetkezési helyek ér-
tékesítését. Kérem a Tisztelt Lakossá-

got, hogy a Lajosmizsei Köztemetõ üze-
meltetõjét, Suta Gézát keresse ügyfél-
fogadási idõben urnás temetkezési hely
– urnasírhely vagy urnafülke – megváltá-
si szándéka esetén. 

Házasságkötéssel 
kapcsolatos információk

Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete a házasságkötési el-
járásról és névviselésrõl szóló módosí-
tott 1982. évi 17. tvr. 42/A § (4) bek. a)
és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján megállapította a 6/2011.( III.
24.) számú helyi rendeletét, amely a há-
zasságkötés, bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítésére, valamint egyéb csa-
ládi események kapcsán a többletszol-
gáltatásokat igénybe vevõkre és az
anyakönyvvezetõre terjed ki, és amelyet
2011. április 1. nap után megtartandó
anyakönyvi események esetén kell al-
kalmazni.

A házasulandók a házassági szándé-
kuk bejelentésekor szabad választásuk
szerint határozhatják meg a házasság-
kötés idõpontját és helyszínét, valamint
az alábbi táblázat szerint igénybe vett
többletszolgáltatások körét.

A házasságkötés során nyújtott több-
letszolgáltatásokért a helyi rendelet
szerinti szolgáltatási díjat kell megfizet-
ni az igénylõknek az alábbi táblázat sze-
rint.

Szolgáltatás megnevezése
A szolgáltatás díja az áfát tartalmazza (Ft)
Díszterem bérleti díja 12 500
Zenei szolgáltatás díja 5000
Virágdekoráció 10 000
Gyertya 2500
Pezsgõ felszolgálása 1500
Anyakönyvi díszborító 1000
Anyakönyvi események hivatali
munkaidõn túl 12 000
Anyakönyvi események hivatali
helyiségen és munkaidõn túl       40000  

A házasságkötés hivatali helyiségeiben
(Városháza díszterme, valamint a mellette
lévõ tárgyaló) a házasságkötés, anya-
könyvi esemény polgári szertartása hiva-
tali munkaidõben továbbra is díjtalan.
Ezen anyakönyvi események alkalmával
a táblázat alapján megrendelt többlet-
szolgáltatásokért a megfelelõ díjakat kell
fizetni.

(Folytatás a 4. oldalon)

02-05.qxd  2011.04.07.  17:18  Page 3



4

Erre az idõpontokra szervezett házas-
ságkötések idején a házasulandóknak
számolni kell a polgármesteri hivatalban
zajló ügyfélforgalommal, a hivatali helyi-
ségek korlátozott befogadóképességé-
vel, amely következtében esetleg sérül-
het a szertartás zavartalansága, meghitt-
sége, továbbá korlátozott a vendégül lát-
ható személyek száma. 

A többletszolgáltatásként nyújtott hi-
vatali munkaidõn kívüli, valamint hiva-
tali munkaidõn kívül és hivatali helyisé-
gen kívül megrendezni kívánt anyaköny-
vi események esetén számolni kell a fen-
ti táblázatban meghatározott díjak meg-
fizetésével, mivel a szertartás megtartá-
sának feltétele a megrendelt szolgáltatás
igazolása.

Lakókörnyezet vizsgálata

Lajosmizse Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete 2011. március 23-ai ülé-
sén elfogadta a helyi szociális rendelet
módosítását. Az életbe lépõ új rendelke-
zések csupán megerõsítik azon egyéb
szabályokat, amelyeket valamennyi, a te-
lepülésen élõ lakosnak be kell tartania.

Az új rendelkezés értelmében az a sze-
mély, aki bérpótló juttatásra válik jogo-
sulttá, a jogosultság egyéb feltételeként
köteles az általa életvitelszerûen lakott
lakás vagy ház és annak udvara rendben
tartására az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán,
valamint a lakásban szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerû haszná-
lata,

b) a ingatlanhoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét és lom
eltávolítására,

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendel-
tetésszerû használata, mûvelése, az in-
gatlan elõtti járdának (járda hiányában
egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedõ teljes te-
rületének a gondozása, tisztán tartása,
szemét- és gyommentesítése, téli idõ-
szakban síkosságmentesítése,

d) az ingatlan, valamint a hozzá tarto-
zó kert és udvar rágcsálóktól, kártevõk-
tõl való mentesítése,

e) állattartásra vonatkozó helyi szabá-
lyok betartása.

Aki lakókörnyezete rendezettségét

nem biztosítja, annak bérpótló juttatás
nem állapítható meg.

A kérelmezõ köteles ezt az állapotot a
jogosultság megállapítását követõen is
fenntartani. A máig megállapított ellátá-
sok esetében a jogosultság megszûnik,
ha az ellátásban részesülõ személy az
elõírt feltételeknek nem tesz eleget.

A rendelet 2011. április 1. napján lép
hatályba, melynek értelmében a polgár-
mesteri hivatal munkatársai 2011. április
1. és 30. napja közötti idõszakban felke-
resik az ellátottak által lakott ingatlano-
kat abból a célból, hogy hatósági ellenõr-
zés során elvégezzék a lakókörnyezet
vizsgálatát.

Környezetvédelmi nap

Az idei évben is megrendezésre kerül a már
hagyományosnak mondható városi környe-
zetvédelmi kap 2011. május 31-én. 

Elektronikai hulladékgyûjtés

A környezetvédelmi nap keretében az
önkormányzat a Saubermacher Magyar-
ország Kft.-vel közösen elektronikai hul-
ladékgyûjtést szervez. A használaton kí-
vül helyezett mûszaki cikkeket május 28-
ától június 6-áig szállíthatják be a tûzol-
tóság udvarába 8-tól 16 óráig.

Az elektronikai hulladékgyûjtés során le-
adható termékek:

– nagy háztartási gépek (pl. mosógép,
hûtõgép stb.),

– kis háztartási gépek (pl. vasaló, haj-
szárító stb.),

– számítástechnikai berendezések (pl.
számítógép, telefon stb.),

– szórakoztató elektronikai berende-
zések (pl. televízió-készülék, rádió stb.),

– barkácsgépek (pl. fúrógép, fûnyíró
gép stb.),

– világítástechnikai berendezések (pl.
lámpák, fénycsövek stb.),

– játékok és szabadidõs sporteszkö-
zök,

– orvosi berendezések (pl. vérnyomás-
mérõ stb.).

A fenti termékek nem tekinthetõk
elektronikai hulladéknak és az átvétel
megtagadható, amennyiben az átadásra
szánt berendezések erõsen rongált, tö-

rött, törmelékes vagy erõsen szennyezett
állapotban vannak. 

Ellenõrzések Lajosmizsén

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a pol-
gármesteri hivatal a rendõrséggel közös,
Lajosmizse teljes közigazgatási területére
kiterjedõ ismételt ellenõrzéseket folytat a
nagyszámú vendégmunkásokat elszálláso-
ló ingatlanokban. Az ellenõrzések alkal-
mával vizsgáljuk többek között a bérleti
szerzõdések meglétét, az épületek lakha-
tóságát, a lakókörnyezet tisztaságát,
gyommentességét, a kötelezõ hulladékke-
zelési közszolgáltatások igénybevételét, az
állattartás szabályainak betartását stb. Az
ellenõrzések egész év folyamán tartani
fognak, és minden ingatlant többször el-
lenõrzünk. Amennyiben információja van
olyan ingatlanról, ahol vendégmunkások
vannak elszállásolva, kérjük jelezze a pol-
gármesteri hivatal információs ablakánál,
a 76/356-211-es telefonszámon, vagy a
lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címen.
Segítségét köszönjük!

Kérjük a szállásadók és a foglalkoztatók
együttmûködését, hogy városunk nyugal-
ma érdekében a kialakult helyzetet orvo-
solni tudjuk. A megoldást közösen kell
megtalálnunk!

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ

Basky András
polgármester

(Folytatás a 3. oldalról)

A KÖVETKEZÕ

VÉRADÁS IDEJE:

2011. június 23.
(csütörtök)

8.30–13.30 óra

Számítunk a véradókra,

köszönjük 

segítségüket!
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A Lajosmizse Víziközmû-társulathoz
(továbbiakban: Társulat) való csatla-
kozáskor a tagoknak az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére a Társulat
két lehetõséget biztosított. Az egyösz-
szegû – maximum három részletben
történõ – fizetési módot, valamint a la-
kástakarék-pénztári (továbbiakban:
LTP) szerzõdés megkötése utáni 86
hónapon keresztül tartó törlesztést.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy LTP szerzõdéskötésre 2011.
március 31-éig volt lehetõsége a Tár-
sulathoz csatlakozóknak.

Lajosmizse Város Önkormányzata
az LTP szerzõdést kötõ tagoknak át-
vállalta a számlanyitás 2400 forint ösz-
szegû költségét. Az elsõ törlesztõrész-
let befizetésénél még levonásra került
a 2400 forint a lakossági befizetésbõl,
de azt az önkormányzat azonnal át-
utalta az érintettek LTP számlájára,
amint az OTP LTP megküldte az LTP
számlaszámokat tartalmazó tábláza-
tot. Lajosmizse Város Önkormányza-
ta 1572 tag részére utalta át az LTP
szerzõdéskötéssel kapcsolatos számla-
nyitási díjat.

Tisztelettel kérem azokat a lakosokat,
akiknek az OTP Bank Nyrt. már kipos-
tázta a LTP szerzõdését, de nem küldtek
számukra készpénz-átutalási megbízást
(sárga csekk), azok szíveskedjenek befá-
radni a helyi OTP Bank Nyrt. fiókjába és
jelezni a problémát.

Azoknak a tagoknak, akik az egy-
összegû fizetési módot választották, a
Társulat már megküldte a befizetés-
hez szükséges készpénz-átutalási meg-
bízást. Kérem, ha az ehhez szükséges
készpénz-átutalási megbízást esetleg
nem kapták meg, szíveskedjenek a
Társulat székhelyére (6050 Lajos-
mizse, Városház tér 1. – régi Városhá-
za) ügyfélfogadási idõben befáradni,
és ezt az ügyintézõnek jelezni.

dr. Adonyi Lajos
a Lajosmizse Víziközmû-társulat 

elnöke

Tájékoztatás
Lajosmizse

Víziközmû-társulatról

TISZTELT SZÜLÕK, SEGÍTÕK, TÁMOGATÓK!
Megújul a Nagy Iskola udvara!

MEGÖRÖKÍTJÜK AZ ÖN NEVÉT IS A TÁMOGATÓK KÖZÖTT!

Az elmúlt idõszakban szülõk, pedagógusok, diákok, támogatók
együttmûködõ, áldozatkész munkáját tapasztalhattuk. Terveink
szerint csakis további szülõi és támogatói segítségekkel tudjuk el-
érni, hogy az udvar felújítását sikeresen befejezzük. Továbbra is
egy m2 térburkolati területet 5000 Ft-ért lehet megvásárolni.
A következõ módon lehet a támogatásokat eljuttatni a Gyermeke-
kért Plusz Alapítvány számlájára:

● osztályfõnököknél lehet csekket kérni;
● az alapítvány számlájára befizetni a felajánlást;
● IGSZ – Ceglédi út 1. szám alatt befizetni;
● az iskola titkárságán befizetni (Szabadság tér 13.)

Minden esetben jelezni kell a felajánlás célját: „Udvarfelújítás”,
és hány m2-t kíván megvásárolni a támogató.

A támogatók méltó
megörökítést kapnak az itt
látható „Köszönõ ceruza
oszlopon”.

További munkák ütemezése havi bontásban
Április: sorakozóburkolat bontása (1 000 m2)

Május: burkolatalapozási munkálatok; teherhordó burkolat kiala-
kítása, térkõfektetés az udvaron; térkõfektetés a kút alatt,
kútfelállítás, -bekötés; kerítéskészítés; sitt elszállítása a te-
rületrõl; termõföld-betermelés; talajelõkészítés; növények
telepítése

Ezeket a munkálatokat április 11-e hetében elkezdjük. Az 1000 m2

térburkolat lerakásának munkálata elõreláthatólag egy hónapig
tart. Kétkezi segítséget várunk, erre kérünk felajánlásokat. Levél-
ben fogjuk megkeresni azokat a szülõket, akik erre jelentkeztek
az õsszel, de szívesen veszünk további felajánlásokat. 

A következõ telefonon lehet jelentkezni:
06-30/282-6155 Hevér-Szabó István projektmenedzsernél
06-30/283-4256 Nagy Erzsébetnél

Nagy Erzsébet  
a Gyermekekért Plusz Alapítvány

elnöke

GYERMEKEKÉRT PLUSZ ALAPÍTVÁNY
Lajosmizse, Szabadság tér 13.

SZÁMLASZÁM:
10402599-50515754-69531002
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Felsõlajos Község Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának
Felsõlajosi Kirendeltsége
Felsõlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 13.00–16.00 • kedd: 8.00–12.00, 13.00–16.00 • péntek: 8.00–12.30

SZEMÉTGYÛJTÉSI AKCIÓ
FELSÕLAJOSON

A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL 

Felsõlajos Község Önkormányzata
2011. április 15-én, pénteken 13.00 órától

önkéntes szemétgyûjtési akciót
szervez a település bel- és külterületén

egyaránt.

Gyülekezõ 13.00 órakor a Faluháznál, ahol
kiosztásra kerülnek a szemeteszsákok és a
kesztyûk, ezt követõen kisebb csoportok-
ban elosztva indulunk összegyûjteni a sze-
metet.

A cél elsõsorban saját környezetünk
megtisztítása Felsõlajos bel- és külterüle-
tén egyaránt.

A résztvevõknek kényelmes öltözetben
ajánlott megjelenniük. Kérjük, hogy aki te-
heti, hozzon magával sárga színû látható-
sági mellényt. Az akció várhatóan 17.00
óráig tart.

Tájékoztatás a Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsõde
Felsõlajosi Tagintézményének

rendezvényeirõl

Márciusi programjaink:
Nagycsoportos óvodásaink, Králik Dorka,
Fazekas Vivien és Kossa Attila március 2-án
részt vettek a Meserét Lajosmizsei Napkö-
zi Otthonos Óvoda és Bölcsõde által szer-
vezett mesemondó versenyen. Szép elõ-
adásukkal, részvételükkel méltán képvisel-
ték óvodánkat.

Március 11-én a felsõlajosi iskolásokkal

közösen részt vettünk az 1848–49-es sza-
badságharc megemlékezésére szervezett
interaktív, játékos ünnepi mûsoron.

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány
által finanszírozott családi mozidélutánon
sok helybéli család élvezhette a mozizás
örömeit március 18-án. Március 25-én a
Vándorszínház bérletes elõadásán mese-
játékot tekinthettünk meg, óvodásaink
nagy örömére.

SZÜLÕK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

Április 11–12–13-án óvodai beíratás!
Óvodába írathatók azok a kisgyermekek,
akik 2011. december 31-éig betöltik a
3. életévüket. A jelenleg óvodába járó
gyermekeket is újra be kell íratni!

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik 2010-
ben személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával támogatták alapítványunkat.
A felajánlott összeget a helyi óvodások és
iskolások játékeszközeinek bõvítésére és
szabadidõs programok szervezésére fordí-
tottuk.

Ezúton szeretnénk kérni, hogy akinek
módja van rá, idén is támogassa alapítvá-
nyunkat adójának 1%-ával.

Adószámunk: 18346101-1-03
Bankszámlaszámunk:

65500130-30030927-54000001

Hulladékhíradó

TISZTELT LAKOSSÁG!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy
2011. MÁJUS 1. és 2011. OKTÓBER 31.

KÖZÖTT
HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁST

HIRDETÜNK!

• A lakosságnak lomtalanítás iránti igé-
nyüket telefonon (76/498-656), ügyfél-
szolgálatunkon kell jelezniük munka-
napokon 8 és 16 óra között.

• A lomtalanítás során ingatlanonként (la-
kásonként) maximum 2 m³ mennyiségig
azon nagydarabos hulladékok kerülnek
begyûjtésre, amelyek a normál heti szál-
lítás során a hulladék mérete, ill. súlya
miatt nem helyezhetõk el a lakossági
hulladékgyûjtõ edényekben. Minden to-
vábbi m³ díja: 8000 Ft+áfa/m³.

• Az elszállítandó hulladékot úgy kell el-
helyezni közterületen, hogy az a jármû-
és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a
zöldterületet és a növényzetet ne károsít-
sa, illetve ne járjon baleset vagy károko-
zás veszélyével.

A LOMTALANÍTÁS ALKALMÁVAL
AZ ALÁBBI HULLADÉKTÍPUSOKAT

HELYEZHETIK KI
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL

MEGBESZÉLT NAPON
REGGEL 6 ÓRÁIG:

• normál és kerti bútorok (fából, fémbõl), va-
lamint az ezekhez tartozó párnák, matra-
cok, szõnyeg és mûpadló;

• kerékpár és egyéb feleslegessé vált sport-
eszközök (síléc, kondicionáló eszközök, szo-
bakerékpár stb.);

• kidobott játékok (háromkerekû bicikli, ker-
ti játékok, nagyobb plüssfigurák stb.);

• kerti felszerelések, egyéb eszközök (grillezõ,
napernyõ, fûnyíró, esõvíztároló és egyéb
nagyméretû edények stb.).

NEM LOMHULLADÉK, EZÉRT
NE TEGYE KI, MERT NEM KERÜL

ELSZÁLLÍTÁSRA:

• VESZÉLYES HULLADÉK (lakkok,
festékek, vegyszerek, izzók stb.);

• a normál edényben elhelyezhetõ KOM-
MUNÁLIS HULLADÉKOK, ezzel meg-
töltött zsákok és dobozok, valamint zöld-
hulladék;

• szelektíven gyûjthetõ hulladékok (papír,
mûanyag stb. csomagolások);

• építési törmelék (renoválás és átépítés
hulladékai, zsaluzat, betontörmelék, cse-
rép- és járólap, tégla- és üvegtégla tör-
melék, egyéb sitthulladék);

• tv-készülék, számítógép, monitor, egyéb
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szórakoztató elektronikai és nagyobb
háztartási elektronikai cikkek (hûtõ, mo-
sógép, mosogatógép stb.);

• autóalkatrészek (akkumulátor, fáradt
olaj stb.);

• ipari eredetû hulladék (ipari, termelõ és
szolgáltató vállalkozások hulladékai).

A gyûjtõautók közvetlenül a háztartás elé
kihelyezett lomhulladékot szállítják el.

TEGYEN ÖN IS KÖRNYEZETE
TISZTASÁGÁÉRT, ÉS VEGYE

FIGYELEMBE A FENTI
INFORMÁCIÓKAT! KÖSZÖNJÜK

EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT!

Hulladékszállítási díjak
változása

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a tele-
pülési hulladékkezelési díjak az alábbiak
szerint változtak.

Folyékony hulladékkezelési közszolgáltatá-
si díj 2011. április 1-jétõl: 1360 Ft/m³+áfa.
A csatornarákötési lehetõséggel nem ren-
delkezõ lakossági ingatlanoknál a hulla-
dékelhelyezés díjába beépül a 100 Ft/m³
támogatás összege.

Szilárd hulladékkezelési éves közszolgálta-
tási díj 2011. április 1-jétõl:
60 literes edényzet ürítési díja
10 146 Ft+áfa
80 literes edényzet ürítési díja
14 455 Ft+áfa
110 literes edényzet ürítési díja
16 092 Ft+áfa
120 literes edényzet ürítési díja
16 092 Ft+áfa

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltató:
Saubermacher Magyarország Kft., 6000
Kecskemét, Strázsa u. 7. Tel.: 76/498-656
Ügyfélfogadás Lajosmizsén: minden csü-
törtökön 9–11-ig a Szent L. u. 29. sz. alatt.

Folyékony hulladékkezelési közszolgáltató:
Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szol-
gáltató Kft., 1094 Budapest, Viola u. 16–18.
I. em. 108. Tel.: 06-80/980-004.

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ

Juhász Gyula
polgármester

FELHÍVÁS BÖLCSÕDEI JELENTKEZÉSRE
Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsõde
bölcsõdébe történõ beiratkozásának idõpontja

2011. április 11–15. (hétfõtõl péntekig) 7–15 óráig,
helye: Központi Óvoda, Lajosmizse, Attila u. 6.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján a bölcsõde a családban nevelkedõ 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellá-
tását, szakszerû gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

A beiratkozáshoz szükséges:
• a szülõ személyi igazolványa,
• a szülõ és gyermeke lakóhelyét tartalmazó igazolvány, 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek tajkártyája,
• a gyermek egészségügyi kiskönyve,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok,
• a szülõ(k) munkáltatói igazolása,
• a szülõnek (törvényes képviselõnek) a gyermek bölcsõdei jelentkezéséhez csatol-

nia kell a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek
egészségi állapota alapján bölcsõdében gondozható.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a bölcsõdei felvétel során elõnyben részesül
az a gyermek, akinek szülõje vagy más törvényes képviselõje igazolja, hogy munka-
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Lajosmizse, 2011. március 4.
Basky András, Lajosmizse város polgármestere

Felhívás óvodai jelentkezésre a 2011–2012-es nevelési évre
Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 12/2011. (febr. 23.) sz. határozatával az óvodai beíratás idõpontját az
alábbiak szerint határozta meg.

Beiratkozás idõpontja: 2011. április 11–15. (hétfõtõl péntekig) 7–15 óráig,
helye: Központi Óvoda, Lajosmizse, Attila u. 6.

Értesítem a város lakosságát, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
24. § (3) bekezdése szerint a gyermekek abban az évben, amelyben az ötödik élet-
évüket betöltik, a nevelési év kezdõ napjától (2011. szeptember 1.) kötelesek óvodai
nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (1) be-
kezdése szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ne-
velõ intézmény. Óvodába írathatók azok a kisgyermekek, akik 3. életévüket 2011.
december 31-éig betöltik.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a szülõ személyi igazolványa,
• a szülõ és gyermeke lakóhelyét – illetve tartózkodási helyét – tartalmazó igazol-

vány,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek tajkártyája,
• a gyermek egészségügyi kiskönyve,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok,
• amennyiben gyermeke halmozottan hátrányos helyzetû, úgy az ezt igazoló szülõi

nyilatkozat.

A jelenleg óvodába járó gyermekeket is újra be kell íratni!

Az újonnan beíratott gyermekek felvételérõl a szülõk 2011. június 30-áig kapnak érte-
sítést. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítést követõ 15 napos határidõn
belül a szülõk felülbírálati kérelemmel fordulhatnak Lajosmizse város jegyzõjéhez.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztását az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) korm.-rendelet szabálysértésnek minõsíti.

Lajosmizse, 2011. március 2.
Basky András, Lajosmizse város polgármestere

06-07.qxd  2011.04.07.  16:39  Page 7



8

A Meserét Óvodában 2011. március 2-
án került sor a második mesemondó ver-
senyre, amelyet az óvoda anyanyelvi
munkaközössége szervezett. Helyszíne
ezúttal is a Szent L. úti telephely volt. A
versenyt népmese kategóriában hirdet-
tük meg, lelkes apróságaink magyar nép-
mesékkel nevezhettek. A megmérette-
tésre 25 nagycsoportos gyermek készült
fel lelkiismeretesen, büszkék vagyunk
rájuk. Felsõlajosi tagintézményünkbõl is
jelentkeztek gyermekek a versenyre, õk
is szép mesékkel örvendeztettek meg
bennünket. Minden résztvevõ kisgyer-
mek emléklapot és csokoládét kapott. A
zsûrinek – melynek tagjai az anyanyelvi
munkaközösségbõl, valamint tanító né-
nikbõl állt – idén is nagyon nehéz dolga
volt. Az elsõ három helyezett könyvjuta-
lomban és oklevélben részesült. A ver-
seny végeredménye annyira szoros volt,
hogy 3 helyett 6 helyezettig díjaztuk a
versenyzõket. Az elsõ helyen Mészáros
Dorottya Katica csoportos, a második
helyen Kelemen Elektra Pillangó csopor-
tos, a harmadik helyen Oláh Máté szin-
tén Katica csoportos óvodás végzett. A
negyedik helyezést Sárközi Dzsenifer Na-
pocska csoportos, az ötödik helyezést
Zsiga Márkó Katica csoportos, a hatodik
helyezést Gajdácsi Lola Méhecske cso-
portos óvodás érte el. A közönségdíjat,
ami egy kis plüssmackó volt, Majoros
Benjamin Méhecske csoportos vihette
haza.

Szeretnénk megköszönni a szülõk és
az óvó nénik lelkiismeretes felkészítõ
munkáját. Köszönetet mondunk az óvo-
da Tündérkert Alapítványának és Koller
Dánielnek a támogatásért, valamint a
konyha dolgozóinak a finom sütemé-
nyért. Köszönjük a telephely dolgozói-
nak a lelkiismeretes munkát, amellyel a
helyszínt tették a verseny lebonyolításá-
hoz alkalmassá.

Helgert Lászlóné
óvodapedagógus

Víz világnapi 
foglalkozás

Február 24-én a Szent Lajos úti Pil-
langó csoportban bemutató foglalko-
zást tartottam. A foglalkozáson részt
vettek alsós tanító nénik és óvoda-
pedagógusok. A tanító nénik ilyen al-
kalmakkor közelebbrõl megismerik
az óvodában zajló munkát és az óvo-
dás gyerekeket.

A foglalkozás komplex volt, ki-
emelt területként a matematikai játé-
kok szerepeltek a víz témakörben.
A csoportba középsõs korú gyerekek
járnak, akiknek játékos tapasztalat-
szerzést biztosítok minden tevékeny-
ség alatt.

Mottóm: 
„Hallottam és elfelejtettem,
Láttam és emlékszem rá,
Csináltam és megértettem.”

(kínai közmondás)

A nap folyamán társasjátékoztunk,
halakat ragasztottunk fel papírra
nagyság szerint, amikre utána pikke-
lyeket rajzoltunk, ez a tevékenység
elõsegíti az írásmozgás-koordinációt.
Alak-formaészlelés témakörben kü-
lönbözõ alakzatú halakat kellett a vele
azonos alakú tóba helyezni. Karikás
helyfoglaló játékunkban a számlálást,
bontást gyakoroltuk. A nagy puzzle já-
ték során a rész-egész viszonyával is-
merkedtek a gyerekek. A mese elõ-
adását bábok segítették. A tevékeny-
séget mindennapos tornával zártuk.
Minden mozdulatra mondókát mond-
tunk. Ezzel segítem elõ az egyenletes
lüktetés megéreztetését, a térirányo-
kat, az egyes tornaelemek gyakorlását.

Tanulságos, tartalmas napot zárhat-
tunk.

Nagyszabóné Borbély Ella

Mesemondó verseny
a Meserét Óvodában

„A földet nem nagyapáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

(Navaho közmondás Amerika felfedezése elõttrõl)

Ez volt a mottója annak a környezetvédelmi ve-
télkedõsorozatnak, amit Lajosmizse Város Mû-
velõdési Háza és Könyvtára nyertes TÁMOP-
3.2.11/10-1-2010-0047.sz. pályázatának tá-
mogatásával szerveztünk a Fekete István Általá-
nos Iskola ötödik, hatodik és hetedik évfolyam
osztályai számára. A környezetvédelmi projekt-
napokon az osztályok játékos formában mér-
hették össze ügyességüket, kreativitásukat és
tudásukat. 

A gyerekek elõször hallhattak egy rövid elõ-
adást arról, hogy képes-e az ember a Föld élõvi-
lágának megõrzésére. Ezt követõen megnézhet-
tek egy rövidfilmet a szelektív hulladékgyûjtésrõl
és az újrahasznosításról. 

A csapatok a vetélkedõn a helyes tipp-hopp
válaszokért zsetonokat kaptak. Totót, majd sze-
lektív hulladékgyûjtési feladatlapokat oldottak
meg, puzzle-t raktak ki, amikért pontokat szerez-
hettek osztályuknak. A csapatok plakátokat raj-
zoltak, amelyeket az osztályfõnökök zsûriztek. A
legizgalmasabb feladatnak a divatbemutatóra
való felkészülés bizonyult. Az általuk hozott hul-
ladékanyagokból kellett egyik osztálytársukat
beöltöztetniük. Az elkészített ruhakreációkat ze-
nére történõ bevonulással kellett bemutatniuk a
többieknek, amelyet szintén a zsûri értékelt. 

A reggel nyolc órától fél tizenkettõig tartó ve-
télkedõk mindhárom napon nagyon jó hangulat-
ban teltek, erõsítették a csapatszellemet, az osz-
tályközösségeket. A legtöbb pontot szerzõ 5. d,
6. c és 7. b osztályok egy egész napos osztály-
kirándulást nyertek a Nyíri-erdõbe. Gratulálunk!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik segítettek a rendezvény sikeres le-
bonyolításában. 

Vidáné Nagy Ildikó szervezõ

Környezetvédelmi
vetélkedõsorozat a
Föld megóvásáért
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Fekete István Általános Iskola
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
Tel.: 76/356-156/100 • Fax: 76/356-540
E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • Freemail: lmsuli@freemail.hu

Kéttanítós modell a Fekete István Általános Iskolában

A módszer lényege, hogy az osztálytaní-
tó mellett a gyógypedagógus is az osz-
tályteremben dolgozik a gyerekekkel.

A két pedagógus egy idõben van jelen
a magyar- és a matematikaórákon. Ter-
mészetesen egy-egy osztályban csak né-
hány kéttanítós óra lehetséges, de ezek
az órák még több alkalmat adnak a diffe-
renciálásra, a kooperatív csoportmunká-
ra, az interaktív tábla használatára, mint

amikor a tanító egyedül dolgozik. Ilyen-
kor a gyógypedagógus a tanulási nehéz-
séggel küzdõ gyerekeket segíti meg az
osztályban, hogy õk is haladhassanak a
tananyaggal, ne maradjanak le társaik-
tól. Ez pedig lehetõséget ad a tanítónak
a tehetséggondozásra, a tehetséges,
gyorsabban haladó tanulókra való foko-
zott odafigyelésre.

A modell már a 2007/2008-as tanév ta-
vaszán kipróbálásra került egy negyedik
és egy második osztályban. Azóta két
gyógypedagógus (Törökné Kürtösi Ildikó
és J. Molnár Terézia) segíti ebben a for-
mában a tanítók munkáját, fõleg az elsõ
évfolyamon.

A gyerekek is szeretik ezeket az órá-
kat, hiszen ilyenkor még több alkalom
adódik a képességfejlesztésre és a játé-
kos feladatokra. A tanulási nehézséggel Iskolán kívüli versenyek

● Minden évben megrendezik Kecske-
méten a Zrínyi Ilona matematikaver-
senyt, melyen iskolánk legügyesebb ma-
tekosai is részt vettek.

● A 2., 3., 4. évfolyam részére Jakab-
szálláson helyesírási versenyt szervez-
tek. Iskolánkat évfolyamonként a 3 leg-
jobb helyesíró képviselte, akiket a házi
versenyen elért eredményeik alapján vá-
lasztottak ki.

● Orgoványon ismét megmérettettek a
tehetséges lajosmizsei matekosok. 

Továbbképzés 
Barna Beáta segítségével az iskola és az
óvoda 24 pedagógusa részt vett a Kecs-
keméti Fõiskola által indított 30 órás, in-
gyenes továbbképzésen.

A továbbképzés címe: Tevékenység-
tanulás kisgyermekkorban.

A foglalkozásokon különbözõ mun-
kadarabok készültek elsõsorban papír-
ból. Modellezõjátékokat készítettünk,
kísérleteztünk. Csoportokban különbö-
zõ témaköröket dolgoztunk ki projekt-
formában, melyek leginkább a környe-
zetvédelemhez, környezeti neveléshez
kapcsolódtak.

Alsós munkaközösség

A kéttanítós modell a 2008/2009-es tanévtõl került bevezetésre az alsó tagozaton is-
kolánkban. Elõzõ tanévben hospitálás és belsõ továbbképzés formájában ismer-
kedtek a pedagógusok az új feladattal.

küzdõ és a tehetséges tanulók egyaránt
élvezik a foglalkozásokat, hiszen mind-
annyian az aktuális képességszintjüknek
megfelelõ feladatokkal dolgozhatnak.

A három év tapasztalata, hogy a jó ké-
pességû és a lemaradó diákoknak egy-
formán elõnyt jelent ez az óravezetési
modell, mindkét csoport gyerekei haté-
konyabban foglalkoztathatóak, mint a
hagyományos egytanítós óravezetéssel.

Herceg Dóra
munkaközösség-vezetõ

ALSÓ TAGOZAT RENDEZVÉNYEI, VERSENYEI

● Az 1848-as forradalomra és szabad-
ságharcra – március 11-én – telephelyen-
ként emlékeztek meg az osztályok. Az

ünnepségre az általuk készített zászlók-
kal, virágokkal, kokárdákkal érkeztek a
tanulók.

● Könyvtári vetélkedõn a 3. évfolyamo-
sok Aszlányi Károly: Kalandos vakáció cí-
mû ifjúsági regényét dolgozták fel 2 fõs
csapatokban.

● A 4. évfolyamosok könyvtári vetélke-
dõjének A. A. Milne: Micimackó címû
meseregénye volt a témája.

Milne halhatatlan hõsei – Micimackó,
Malacka, Füles, Bagoly, Nyuszi, Kanga
és Zsebibaba – vidám feladatokban kel-
tek életre a verseny alatt.

● Az alsó tagozatosok a farsangot osz-
tálykeretben tartották meg. Jelmezes
felvonulás, tréfás versenyek, játékok szó-
rakoztatták a kis bálozókat.

Jelmezben az 1. e osztályosok

Farsangolnak a 2. e osztályban
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Ki/mi a legmenõbb a suliban?

Hogy ki a legmenõbb a sulinkban? Hát
Pötyi néni, a büfés lady, Laci bácsi, a
testneveléstanárunk és Csaba bácsi, a
kollégiumi nevelõ, illetve túraszervezõ.
Hiszen mindhármójuk kiváló humorér-
zékkel bír, tudnak alkalmazkodni a mai
gyerekekhez. Szívesen hallgatják meg
a kölykök élményeit és sérelmeit. Pötyi
néni és Laci bá nagy kézilabda-rajon-
gók, ami ahhoz vezet, hogy az isko-
lánkban lévõ kézilabdás gyerekeknek
a meccseiken mindig lelkesen szurkol-
nak. Ráadásul a tesitanárunk maga is
ûzi a sportot és edzõ is. Csaba bácsi
szuper kirándulásokat szervez, amiken
halálra röhögjük magunkat. Általában
minden hétvégén szokott lenni túra.

És hogy mi a legmenõbb a suliban?
Az iskolánk nyert egy csodálatos pá-
lyázatot, amin korszerûsítették a be-
rendezéseket, többek között interaktív
táblákat szereltek be. Így sokak szerint
a tanulás sokkal izgalmasabb és haté-
konyabb. Nagyon sok játékos felada-
tot oldunk meg rajtuk.

Legmenõbb tanuló nincs, hiszen
minden gyerekben ott van valamilyen
tehetség, amivel elismerést ér el a töb-
bi nebuló és tanár szemében.

Kreatív papírtechnikák

Itt ülünk az iskola
egyik tantermé-
ben újságíró tár-
sam, Szõrös An-
na és én, Bokor
Adrienn. Arra ké-
szülünk, hogy

meginterjúvoljuk Vakulya Etelkát, a
Kreatív papírtechnikák nevû szakkör
vezetõ tanárnõjét. 

– Kedves Etelka néni, mivel foglalko-
zik a szakkör?

– Az a célunk, hogy minél többféle

papírból minél változatosabb mûveket
készítsünk.

– Hányszor és mikor van a foglalko-
zás?

– Egyszer van, mégpedig szerdán-
ként 2-tõl fél 4-ig tart. Dupla órában
tartjuk, mivel 45 percbe nem férne be-
le a papírcsodák elkészítése.

– Kik járhatnak a foglalkozásra?
– Igazából bárki járhatna, de az idõ-

beosztás miatt inkább felsõsök jönnek.
– Hány fõ vesz részt a foglalkozáson? 
– Változó. Eredetileg 10-en jelent-

keztek, de már azóta emelkedett a lét-
szám. Átlagosan olyan 10 fõ körül
szoktunk lenni.

– Nagyon ügyesnek kell lenni a mun-
kák elkészítéséhez?

– Nem, majd idõvel úgy is kialakul.
– Speciális anyagok kellenek a mû-

vek elkészítéséhez?
– Nem szükséges. Persze, aki válto-

zatosabbá akarja tenni a munkáját, az
rakhat bele. De nem kötelezõ.

– Láthatók valahol az elkészült papír-
csodák?

– A 14-es teremben szoktuk kiállítani
õket, és a faliújságon is láthatóak. Re-
mélhetõleg a tanév vége körül majd
lesz kiállítás is.

– Köszönjük szépen, Etelka néni!
– Nagyon szívesen.
Ha bárkinek kedve akadt a szakkör-

höz, nyugodtan csatlakozzon.

Szõrös Anna és Bokor Adrienn 7. b

Újságíró szakkör
2010 szeptemberében alakultunk, a kezdeti 15 fõ összetétele már megváltozott. Az
iskolában és a mûvelõdési házban sok szakkör és sportfoglalkozás indult, ezért cse-
rélõdtek a tagok. Épp ez okból nem dolgozunk állandó létszámmal, hanem min-
denki jöhet, aki kedvet érez a közös munkához.

Hetente egyszer találkozunk, egyeztetjük, megbeszéljük a gyûjtött anyagokat.
A szerkesztés a pedagógus Szántó Gabriella feladata. Kiadványszerkesztõ prog-
rammal dolgozunk. A tagoknak is megvan a gépén, de még elég bátortalanok a
használatában. A nyomtatási munkákban a titkárság segít, ilyenkor egy kicsit le-
foglaljuk az iskola egyetlen színes nyomtatóját. 200 példányt szoktunk készíteni, és
eljuttatjuk minden osztályba.

Reméljük, hogy a jövõ tanévben is lesznek lelkes diákjaink, akik továbbviszik a
Szivacsot!

Szántó Gabriella

AZ ÚJSÁGÍRÓ SZAKKÖR MUNKÁIBÓL
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Huszárok az Iskola-tónál

Március 16-án végre elõbújt a nap a felhõk
mögül, és a lajosmizsei ötödikes és hatodikos
diákokat az a meglepetés érte, hogy az 1848.
március 15-ei nemzeti ünnepet egy rendkívüli
hon- és népismereti nappal ünnepelhették
meg. Hagyományõrzõ huszárok várták õket
az Iskola-tónál, ahol Vajda Rudolf, a Huszárõr
Egyesület vezetõje, valamint harcostársai se-
gítségével elevenítették fel a múlt katonai ha-
gyományait, a huszárság szerepét a 48-as
szabadságharcban.

Berta István, a projektnap fõszervezõjének
irányítása mellett a diákok megismerkedhet-
tek a huszárság történetével, fegyvereivel, a
lovakkal és a lóidomítás rejtelmeivel.

A tervek szerint ebben a tanévben még lesz
hon- és népismereti projekt, melynek témája

Lajosmizse hely-
tör téneti neveze-
tességeinek meg-
ismerését célozza
meg.

Berta István

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és
Könyvtára által nyert TÁMOP 3.2.11/10-1-
2010-0017 számú, „A kulturális nevelés új
típusú együttmûködési formái Lajosmizsén
és mikrotérségében 2010–2011” címû pá-
lyázat keretén belül mûködik Firkász-körünk.
A Fekete István Általános Iskola felsõ tagoza-
tából 10 fõ vesz részt a foglalkozásokon. Õk
különbözõ évfolyam tanulói, jól együttmû-
ködnek egymással. Havonta egy alkalommal
találkozunk. 

Ezeken a foglalkozásokon cél a szókincs
bõvítése, az asszociációs képesség fejlesz-
tése. Megismerkedhetnek a gyerekek a tan-
anyagon kívül más költõkkel és versekkel.
Megadott témához, szavakhoz kapcsolódó-
an számtalan ügyes költemény született már.

A gyerekek szeretik a foglalkozást, várják
a találkozást, és ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az állandó jó hangulat, jókedv.

László Ildikó foglalkozásvezetõ

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Tel./fax: 76/555-053 (mûv. ház)
Tel.: 76/555-323, fax: 555-324 (könyvtár)
Honlap: www.lmizsekultura.hu
E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu

konyvtar@lmizsekultura.hu
Nyitva tartás (mûv. ház): hétfõ–csütörtök: 8–20 óra;
péntek: 8–22 óra; szombat: 13–22 óra; vasárnap: 19–22
óra; pénztári órák: hétköznapokon 8–16 óráig
Nyitva tartás (könyvtár): kedd–szerda–péntek: 11–18
óra; csütörtök: 8–16 óra; szombat: 8–12 óra
MOZI: péntek, szombat, vasárnap 19 óra

FOGLALKOZÁSAINK
A 2010/2011-ES TANÉVBEN

NÉPTÁNC CSOPORT szombat 13.30 óra
DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
FLÓTÁS EGYÜTTES péntek 17.30 óra
GYERMEK HASTÁNC TANFOLYAM péntek 17 óra
HASTÁNC TANFOLYAM szerda 18.30 óra
GERINCTORNA HATÉKONYAN csütörtök 18.15 óra
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS OLVASÓKÖR minden hónap
utolsó csütörtök 9.00 óra
ÕSZIKÉK NYUGDÍJASKLUB minden második hétfõ
14.30 óra
ÕSZIRÓZSA NÉPDALKÖR szerda 15 óra
PATCHWORK KLUB havonta egy szombat 14 óra
SAKK-SZAKKÖR péntek 18 óra
TÛZZOMÁNC SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
VÁROSI KAMARAKÓRUS kedd 18 óra

TÁMOP-3.2.11/10-1-0047 számú pályázat
keretében általános iskolások számára

ingyenesen igénybe vehetõ foglalkozások

Barátság, szerelem, szexualitás – beszélgetés kama-
szokkal kedd 14 óra
Disputa klub csütörtök 14 óra
Történelmi drámakör kéthetente hétfõ 14.30 óra
Pszichodráma szerda 13 és 14.30 óra
Könyvtári kézmûves-foglalkozás
Játék és tánc apróknak
Társas tánc szakkör csütörtök 18 óra
Csocsó klub kedd 16 óra
Firkász kör

Rendezvényeink

Április 16., szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves-foglalkozás
Cserépnyuszik készítése
Vezeti: Dudás Klári és Király Zsuzsa
Résztvevõk maximális száma: 20 fõ
Részvétel ingyenes (TÁMOP-3.2.11/10/1)

Április 16., szombat 9 és 14 óra
Fazekas szakkör – Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj: 1000 Ft/fõ/alkalom

Április 21. – május 6.
„Kézmûves remekek”
Décsyné Bánhegyi Nóra kiállítása

Április 23., szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj: 1500 Ft/fõ/alkalom

Április 23., szombat 14 óra
Patchwork klub – Részvétel díjtalan

Április 26., kedd 17.30 óra
Kötés és horgolás klub – Részvétel ingyenes

Április 30., szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves-foglalkozás
Mécsestartó készítése gyümölcsbõl
Vezeti: Dudás Klári és Király Zsuzsa
Résztvevõk maximális száma: 20 fõ
Részvétel ingyenes (TÁMOP-3.2.11/10/1)

Április 30., szombat 9 és 14 óra
Fazekas szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj: 1000 Ft/fõ/alkalom

Május 1., vasárnap
Gyermek-családi majális
10 óra: Májusfaállítás, népi játékok, táncház
Közremûködik a Lóca együttes
10–16 óráig: Mobil KRESZ-park
11–15 óráig: Kézmûves-foglalkozások
– helikopter fából, papír-, textilvirág, kulcstartó figura,
gyöngyfûzés, agyagozás, arcfestés
11 óra: Ábelesz , Kóbelesz – interaktív bábjáték
Madzag bábszínház elõadása
12 óra: Gyermek karaoke
13 óra: Csocsóverseny
14 óra: Fõnix Dance Tánciskola bemutatója
15 óra: Hegyek, völgyek, csillagok
Gulyás László vándormuzsikus mûsora
16 óra: Nagy slágerek kicsiknek 
Fábián Éva és barátai interaktív gyermekkoncertje
17 óra: Varga Viktor mûsora
A nap eddigi programjain a részvétel ingyenes!
20.30 óra: Zenés, táncos majális
Közremûködik: Bencsik Tamara, Palcsó Tamás, és a
Latin Karnevál tánccsapat
Belépõ: 1500 Ft

Intézményünkben szeretettel várjuk az érdeklõdõket 
és kíváncsiskodókat. Reméljük, programkínálatunk felkelti 

az Ön érdeklõdését.
Részletekért hívja a fenti telefonszámokat, vagy írjon e-mailt!

LAJOSMIZSE VÁROS MÛVELÕDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Bemutatkozik a Firkász-kör

MESEISMERETI
VETÉLKEDÕ

2011. március
22-én a negye-
dik évfolyam
tanulói Mese-
ismereti vetél-
kedõn vehettek
részt. A tanulók
négyfõs csapa-
tokban mérték
össze tudásu-
kat. Az elõzete-
sen megismert
mesékhez kap-
csolódó játé-

kos feladatokat közösen oldották meg a ver-
senyzõk.

A vidám verseny elsõ helyezettje a 4. b osztály
egyik csapata lett, a 2. helyezett a 4. d osztály
csapata és 3. helyen végzett a 4. c osztály.

Herceg Dóra 
fejlesztõ munkaközösség

Tájékoztatás az iskolai
beiratkozásról

Ezúton is felhívom a kedves szülõk figyelmét
arra, hogy akinek gyermeke 2004. június 1.
és 2005. május 31. között született, 2011.
szeptember 1-jétõl tankötelessé válik.

A 2011/2012-es tanévben elsõ osztály-
ba lépõ gyermekeket és szüleiket 2011.
április 11-étõl április 14-éig (13.00 órától
17.00 óráig) várjuk a Fekete István Általá-
nos Iskola titkárságán, ahol az iskolai be-
íratás történik.

Kérem, hogy figyelmesen olvassák el az
óvoda és az iskola fõbejáratán elhelyezett
plakátot, melyen minden ezzel kapcsolatos
információ megtalálható.

A beiratkozáskor pedig várjuk – termé-
szetesen a szülõvel együtt – a kisgyereket is.

Kálmán Éva
igazgatóhelyettes
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Lajosmizse Város Önkormányzat mint Lajosmizse
és Felsõlajos Közoktatási Intézményfenntartói
Társulása gesztora – 6050 Lajosmizse, Városház
tér 1. – támogatásban részesült „A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai inf-
rastruktúra fejlesztése” címmel meghirdetett pá-
lyázaton.

A nyertes projekt TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923 azo-
nosítószámon, „Professzionális oktatás elérése az IKT
eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában La-
josmizsén és Felsõlajoson” címmel 32 049 000 Ft
összegben biztosított eszközbeszerzést, valamint to-
vábbképzési lehetõséget az informatikai eszközök
használatának elsajátításához. 

A lajosmizsei és felsõlajosi iskola informatikai eszközparkja
17 tantermi csomaggal (amelyek mindegyikéhez 1 db in-
teraktív tábla, 1 db projektor és 1 db laptop tartozik), 87 db
számítógéppel, 1 db szerverszoftverrel, 1 db alkalmazás-
szerverrel, 1 db szavazócsomaggal és 2 db WIFI csomag-
gal bõvült.

Lajosmizse Város
Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

A kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje: Varga Mária
A szerkesztõség és a kiadó címe: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza

és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. A szerkesztõség tagjai: Gáspár
Vilmos, Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy

Erzsébet, Sápi Tamás, Szántó Gabriella, Veszelszkiné Nagy Erika
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com. ISSN 1788-7399

Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató. Táskaszám: 11 0642 www.hknyomda.hu.
A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei és felsõlajosi kirendeltsége végzi.

Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját kézbesítõjénél
vagy az elõbb említett hivatalokban!
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Gyermekvédelmi Konferencia – 2011
mekvédelmi hatósági munkában és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás terén okozott többletfel-
adatokat egyelõre.

A következõ elõadás a tankötelezettség
kezdeti szakaszáról, az óvodai ellátásról szólt.
Henczendorferné Deák Ágnes óvodai gyer-
mekvédelmi felelõs a tankötelezettség óvo-
dai jellemzõit taglalta. Elmondta, hogy a hi-
ányzás már az intézményesített nevelés e
szakaszában is gondot okoz. A szülõket rend-
kívül nehéz meggyõzni az óvodai foglalkozá-
sokon való részvétel szükségességérõl, és
különösen igaz ez a nyári idõszakra.

Mándity Istvánné iskolai pályaválasztási
felelõs elõadásából betekintést nyerhettünk
az általános iskolában folyó pályaválasztás-
sal kapcsolatos tevékenységbe és megis-
merhettük a Fekete István Általános Iskola to-

vábbtanulással kapcsolatos múlt tanévi muta-
tószámait. A pedagógus kiemelte azt a tényt,
hogy az elsõ helyen megjelölt középfokú ok-
tatási intézménybe tanulóik 63%-a nyert fel-
vételt, és valamennyi végzõs tanulójuk to-
vábbtanult.

Borbély Péter módszertani szaktanács-
adó, a Kiskunfélegyházi Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársa a módszertani intézmény
tevékenységének bemutatása után a magán-
tanulóvá vált kiskorúak ellátásának tapaszta-
latairól szólt. Elõadásában kitért a magán-
tanulói státusz jogi szabályozására, kiemelve,
hogy az iskoláztatási támogatás folyósításá-
nak tankötelezettség teljesítéséhez kötésével
párhuzamosan a magántanulói státuszba
kerülõ fiatalok száma emelkedett. Ennek
oka, véleménye szerint, hogy többen a ma-
gántanulói státuszt használják fel a folyósítás
felfüggesztésének elkerülésére.

Kátainé Lusztig Ilonától a gyermekjogi
képviselõként szerzett tankötelezettséggel
összefüggõ tapasztalatairól hallhattunk. Hang-
súlyozta, hogy a magántanulói jogviszony
soha sem lehet szankció, illetve a magatar-
tászavaros gyermekek oktatási intézmény-
bõl való eltávolításának módja.

Kocsis Györgyné óvodavezetõ számolt be
az intézménye által megvalósított esély-
egyenlõségi programról, melynek célja a
hátrányos helyzetû gyermekek felzárkózta-
tása volt. Programjuk két éve alatt jelentõs
eredményeket sikerült elérniük a kitûzött célok
megvalósítása terén, amely nemcsak a hátrá-
nyos helyzetû gyermekeknek volt nyereség,
hanem az óvodának is.

A zárszóban Józsáné dr. Kiss Irén elisme-
réssel szólt a gyermekvédelemben dolgozó
szakemberek nehéz, speciális felkészültsé-
get igénylõ munkájáról, külön kiemelve a
gyermekek érdekében tett együttes erõfeszí-
téseket.

A rendezvény megvalósításához nyújtott
segítséget ezúton is köszönöm minden közre-
mûködõnek.

Darányiné Tóth Enikõ
a Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje

A Ricsováry Major Szálloda és Üdülõpark
adott helyet a 2011. március 29-én, Lajos-
mizsén megrendezett Gyermekvédelmi Kon-
ferenciának. A szakmai tanácskozást a La-
josmizsei Gyermekjóléti Szolgálat szervezte
helyi szakembereknek. A tanulás fontossága
miatt a tanácskozás központi témaköre a
tankötelezettség teljesítésével összefüggõ
feladatok, és a mulasztás következménye
volt. A rendezvény megnyitásakor Józsáné
dr. Kiss Irén kiemelte, hogy a konferencia
iránt az idén is nagy volt az érdeklõdés. Vala-
mennyi, a munkája során a gyermekekkel
kapcsolatba kerülõ szervezet képviseltette
magát: gyámhivatal, polgármesteri hivatal,
gyermekjogi képviselõ, óvoda, iskola, kollé-
gium, gyermekorvos, védõnõk, Családsegí-
tõ Szolgálat, rendõrség, ügyészség, pártfo-
gói felügyelõ és más szakmai szervek. Több
önkormányzati képviselõ is jelen volt. 

A Lajosmizsei Önkormányzat nevében
dr. Adonyi Lajos alpolgármester köszöntötte
a vendégeket. Kiemelte, hogy a hagyomány-
szerûen, évente megrendezett rendezvény
színvonalasan, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szellemében értékeli és szól
a gyermekek érdekeirõl. 

Az elõadások sorát Szelepcsényiné Koz-
ma Anetta szociális munkás, a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársa nyitotta meg. A család-
gondozó a szolgálat által mûködtetett, a ve-
szélyeztetettséget észlelõ és jelzõ rendszer
gyakorlati tapasztalatairól szólt. A munka-
társ a gyermekjóléti alapellátás formáinak át-
tekintése, a szolgálat tevékenységének bemu-
tatása után a 2009–2010. évi prevenciós
programok fõbb jellemzõit mutatta be (részle-
tek a www.egeszseghazlm.hu intézményi
honlapon megtekinthetõk).

Bodáné Szabó Andrea, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének jogszabályi hátterét és a
végrehajtás tapasztalatait ismertette. Elõadá-
sából megtudhattuk, hogy a támogatás folyó-
sításának feltételekhez kötése nem hozta meg
a várt reményeket, a hiányzások száma nem
csökkent. A változtatás mindössze a gyer-
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A Kollégiumi Túrakör tagjai 2011. március
12-én (szombaton) részt vettek a Nyíri-er-
dõ ünnep elõtti nagytakarításában. Ebben
a megmozdulásban már évek óta részt
vesznek Balog Csaba és Nagy Irén vezetésé-
vel. Szulyovszky Ágnesék nagyon várták az
érkezésüket, mert a megelõzõ napokban
idõsek összegereblyézték a falevelet kisebb
kupacokba, és a gyerekeknek nagy fóliákra
összegyûjtve mindent el kellett tüntetniük
a majdani látogatók szeme elõl. Mindezt a
kis csoport nagy örömmel végezte, munká-
jukat a házigazdák kisebb vendéglátással
köszönték meg. 

Ebéd után jutott idõ még egy kis nézelõ-
désre, játékra, és természetesen elhelyez-
tek egy koszorút Petõfi képe alatt. 

Aki nem tart velük ilyen alkalmakkor,
annak fogalma sincs, milyen fantasztikusak
ezek a gyerekek és az a néhány felnõtt
együtt, mennyire szeretik egymást, meny-
nyire összeszoktak már, tulajdonképpen
összenõttek, mint egy nagy család.

A takarítás

Koszorúzás után

BÜSZKESÉGEINK

A kollégium diákjai szorgalmasan jár-
nak birkózóedzésekre, van aki közü-
lük Kecskemétre is bejár. Versenye-
ken is részt vettek, ahol igen szép
eredményeket értek el. 2011. március
13-án Kiskõrösön, a Petõfi-kupán Ba-
logh István és Bujdosó László életük
elsõ versenyén vettek részt.

Balogh István 5. d osztályos tanu-
lónk dicséretre méltó, bátor birkózás-
sal súlycsoportja legjobbja lett, tehát
aranyérmet akasztottak a nyakába. 

Bujdosó László 7. d osztályos diá-
kunk pedig egy hajszállal maradt le az
aranyéremrõl, de szépen fénylik az
ezüst is. 

Március 19-én Soltvadkerten ser-
dülõ szabadfogású rangsorversenyen
vett részt Galgóczi László 8. d osztá-
lyos tanuló, aki a 3. helyet szerezte
meg. Már csak a diákolimpiai szerep-
lésére kell odafigyelnie, hogy jó he-
lyen végezzen, mert ha sikerül az elsõ
16 közé kerülnie, akkor részt vehet az
Országos Magyar Bajnokságon is. 

A fiúk a Kecskeméti UNIVER
KTE Birkózó Szakosztályának leiga-
zolt sportolói. Edzõik: Gödény Róbert,
Majer Roland.

Így tovább, srácok, sok sikert és ki-
tartást!

Felvételi tájékoztató

Aki gyermeke felvételét kéri a
2011/2012-es tanévre a kollégiumba,
az intézmény portáján kérheti a Fel-
vételi kérelem címû adatlapot, me-
lyet kitöltve 2011. április 30-áig ké-
rünk visszajuttatni. Minden tanulót
újra be kell íratni, mert a felvétel
1 tanévre szól. A várható létszám a
következõ évi tervezéshez szükséges. 

Megértésüket köszönjük!

SAKK

Március 5-én Kecskeméten a csapatver-
sennyel kezdõdtek meg a diákolimpia me-
gyei döntõi. A Fekete István Általános Is-
kola felsõs fiú csapata (Márton Attila,
B. Nagy Roland, Kun Ádám, Kun Vivien)
harmadik helyen végzett. A helyezés érté-
két növeli, hogy a létszámhiányos felsõs fiú
csapatot – élve a szabályok adta lehetõség-
gel – egy alsós leány tanuló segítette hozzá
az éremhez.

HÍREK A KOLLÉGIUM ÉLETÉBÕL

Az egyéni döntõket március 12-én Ti-
szaalpáron rendezték meg, ahol folytató-
dott a sikeres szereplés. A 8 éves leány ka-
tegóriában Kun Vivien aranyérmet szer-
zett. A tízéves fiúk között Váradi Tamás
harmadik lett. A tizennégy éves fiúk között
Márton Attila ezüstérmet nyert.

Kun Vivien az újdonsült megyebajnok,
ezzel jogot szerzett a 2011. május 27-étõl
29-éig Debrecenben megrendezésre kerü-
lõ országos döntõn való induláshoz.

Móczó István

SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A Gyermekmosoly Alapítvány ez-
után is számít támogatásukra. Kérjük,
aki teheti, továbbra is segítsen, hogy a
rászoruló gyerekeknek minél többször
örömet szerezhessünk! 
Ez évben is várjuk adójuk 1%-át!

Adószámunk: 18354122-1-03
FÓKUSZ Takarékszövetkezet

51700162-11044860

Kuratórium

ELÕZETES

A 2011. május 2–5. között
megrendezésre kerülõ

KOLLÉGIUMI HÉT programja

Május 2., hétfõ 17 órától
Mesevilág a hagyományok tükré-
ben
Szórád Anna és Bálint Ákos nép-
mûvészek közremûködésével

Május 3., kedd 18 órától
Családi mozi (szülõket, testvére-
ket is várunk)

Május 4., szerda
Egész napos kirándulás a kollégis-
ta gyerekek részére

Május 5., csütörtök 17 órától
Kutyabemutató a Vásártéren
19 órától diszkó

Bujdosó László és Balogh István
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A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

U13-as csapatunk Örkényen vett részt az Örkény-kupa elne-
vezésû teremtornán. A tartalékos összeállításban felálló mi-
zsei fiatalok magabiztos játékkal, 100%-os teljesítménnyel
nyerték meg a versenyt. A gólkirálynak járó különdíjat Spie-
gelberger Tamás (LVLC) érdemelte ki.

A csapat tagjai: Guttyan Patrik, Treiber Gergõ, Gábor Lu-
kács József, Spiegelberger Tamás, Csóri Arnold, Sípos Sza-
bolcs, Kollár Imre, Bujdosó Zoltán. Edzõ: Faragó Gyula.

Az U11-esek felkészülési mérkõzésen léptek pályára Daba-
son. Halmavánszki 3, Rideg 2 és Hornacsek góljaival 6–2-re
gyõztek.

Csapattagok: Guttyán Patrik, Soltész Márk, Rideg Ferenc,
Halmavánszki Máté, Szabó Andor, Hornacsek Dávid, Szlávik
Csaba, Kollár Benedek, Sípos Szabolcs, Surman Dávid,
B. Nagy Roland, Csicsó István, Bandor Tamás. Edzõ: Faragó
Gyula.

Felnõtt és ifjúsági csapatunk megkezdte szereplését a baj-
nokságban. Az ifi négy mérkõzés után veretlenül (3 gyõzelem,
1 döntetlen) áll a tabella 2. helyén, míg felnõtt csapatunk a
11. helyen szerénykedik a 16 együttest felvonultató mezõny-
ben úgy, hogy három vereséggel indította a tavaszt.

Eredmények:
Pálmonostora – Lajosmizsei VLC: 3–1, ifjúsági: 1–14
Lajosmizsei VLC – Nyárlõrinc: 0–2, ifjúsági: 2–1
Tiszaalpár – Lajosmizsei VLC: 3–2, ifjúsági: 1–1
Lajosmizsei VLC – Tabdi: 2–2, ifjúsági: 9–0 

Az ifjúsági csapat játékosai: Surman Péter, Basky Balázs, Kiss
Ádám, Németh Zsolt, Fekete Gábor, Hriazik Attila, Hajdú
Roland, Duduj Zsolt, Osbáth Bence, Valter Zoltán, Cserni Já-
nos, Sándor Csaba, Sánta Ádám, Bujdosó Viktor, Takács Vil-
mos, Szatmári Zoltán, Sulyok Barnabás, Nagy Csaba, Nyitrai
Milán, Szivós Zsolt, Dudás Ferenc, Szabó László. 

Edzõ: Faragó Gyula és id. Surman Péter.
Faragó Gyula

MIZSE KC – kézilabda 

NB-II. Kelet 15. forduló
Juhász ’99 Füzesabony KC – Mizse KC: 25–22 (13–13)
Füzesabony, 100 nézõ, vezette: Dohány, Varga
Mizse KC: Godán – Sándor, Takács 5 (3/2), Gábos 1, Czövek
5, Szórád 1, Veszelszki 3
Csere: Boros (k), Drabant 3, Szekeres, Kiss 1, Horváth, Far-
kas, Makai 3
Edzõ: Rapi Róbert
Ifjúsági eredmény: Füzesabony – MKC: 29–33 (12–17)

NB-II. Kelet 16. forduló
Mizse KC – Vecsési SE: 38–31 (19–18)
Lajosmizse, 200 nézõ, vezette: Csorba, Gyuris
Mizse KC: Boros – Drabant 11, Gábos 1, Takács 10 (5/3), Szó-
rád 2, Czövek 5, Farkas 2
Csere: Godán (k), Sándor, Szekeres 2, Veszelszki 4, Kiss 1,
Bálint, Lagzi-Kovács
Ifjúsági eredmény: MKC – Vecsés: 28–24 (10–12)

NB-II. Kelet 17. forduló
Albertirsai TKSC – Mizse KC: 26–29 (15–12)
Tápiószentmárton, 100 nézõ, vezette: Kopornyik, Kovács
Mizse KC: Boros – Sándor 4 (2/2), Gábos, Takács 7 (5/5), Czö-
vek 4, Veszelszki 5, Szórád 4
Csere: Godán (k), Drabant 3, Szekeres, Horváth, Kiss 2, Bá-
lint, Lagzi-Kovács
Ifjúsági eredmény: Albertirsa – MKC: 30–35 (10–12)
L. Kovács Norbert, a Mizse játékosa 21 (!) gólt lõtt! Gratulá-
lunk! 

NB-II. Kelet 18. forduló
Eger SE – Mizse KC: 32–25 (15–16)
Eger, 400 nézõ, vezette: Alapi, Kovács
Mizse KC: Boros – Drabant 8, Takács 4 (3/3), Szekeres 4 (3/2),
Czövek 1, Veszelszki 3, Szórád 2
Csere: Godán (k), Sándor, Horváth, Kiss 1, Farkas 2, Bálint,
Lagzi-Kovács
Ifjúsági eredmény: Eger – MKC: 32–26 (17–11)

NB-II. Kelet rájátszás
2011. március 26.
Gyöngyösi KK II. – Mizse KC: 25–30 (10–13)
Gyöngyös, 200 nézõ, vezette: Halász, Kovács
Mizse KC: Boros – Drabant 8, Takács 8 (4/3), Apró 2, Czövek
1, Veszelszki 7, Szórád
Csere: Godán (k), Sándor, Szekeres, Gábos 2, Kiss, Makai 2,
Lagzi-Kovács

A rendkívüli jelentõséggel bíró gyöngyösi mérkõzésre már
két hete nagy elszántsággal készült a csapat. Egyrészt az õszi
vereségért fûtötte a visszavágás a mizsei fiúkat, másrészt – mi-
vel a múlt héten szabadnapos volt a Mizse KC – a Gyöngyös
átvette a vezetést a tabellán, így egy vereség végzetes lett vol-
na a bajnoki címért vívott küzdelemben. 

Ennek szellemében kezdõdött el a gigászi csata. A hazaiak
szereztek vezetést, majd a 4. percben 2–1-re még vezettek
(utoljára a mérkõzésen), de a vendégek tudatosították, hogy
itt ma csak mizsei gyõzelem születhet. A 30–35. perc között
még fel tudtak jönni a hazaiak döntetlenre, de hamar lehûtöt-
ték a kedélyeket a látványos vendégakciók, amely kiváló véde-
kezéssel párosult, így a végén magabiztos mizsei gyõzelem
született, ezzel „helyreállítva a rendet” a tabellán. 

Ifjúsági eredmény: Gyöngyös – MKC: 26–25 (12–13) 
Sápi Zsombor

LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB

Kecskeméti Városi Bajnokság
Lajosmizse – Bosal: 9:0
Nyertek: Szijjártóné 3, Galacz I. 3, Kállai Zs. 3
Jelenleg a 3., illetve 4. helyen áll csapatunk. Már csak két for-
duló van hátra, ha sikerül gyõznünk, akkor esélyünk van a do-
bogós helyezésre.

Megyei Bajnokság
Lajosmizse – Baja: 14:4
Nyertek: Sinka Gy. 4, Szijjártóné 4, Kállai Zs. 3, Véghné 2,
Véghné–Szijjártóné páros 1.
Sajnos sérülés és betegségek miatt két mérkõzést elvesztettünk.
A további fordulók döntik el a továbbjutásunkat.

Legközelebb április 16-án 10 órakor játszunk a Sportcsarnok-
ban.
Minden sportbarátot szeretettel várunk.

Szijjártó Pálné

LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás

14-15.qxd  2011.04.07.  16:42  Page 15



LÁZÁR BENCE, a Lajosmizsei VLC egyko-
ri játékosa (csoportkép, középsõ sor, bal
szél) bemutatkozott az Újpest FC NB I-es
csapatában, valamint az U21-es nemzeti
válogatottban. A 20 éves játékos élete el-
sõ NB I-es mérkõzésén 2 góllal debütált!

Forrás a jobb oldali képhez: www.nemzetisport.hu, Németh Fe-
renc – Nemzeti Sport felvétele

Tavaszi takarításkollégista gyerekekkel

ÓVODAI
pillanatok
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