
HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 5. szám, 2009. november–december

November elsõ hetétõl a felújított Egészségházban
kardiológiai, bõrgyógyászati és pszichiátriai szak-
rendelés is mûködik. Az Egészségházban elérhetõ új
és régi szolgáltatásokról közérdekû információkat
talál a Kedves Olvasó az újság hátoldalán.

Ismét komoly átalakulásokon ment
át az Egészségház
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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

H I R D E T M É N Y

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2009. november 25-én szerdán
17.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t  tart.

A közmeghallgatás napirendjei:

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata
2009. évi tevékenységérõl, költségvetési helyzetérõl
és a 2010. évi elképzelésekrõl 

2. Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdést
és javaslatot tehetnek”)

A közmeghallgatás helye:

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtár Díszterme
Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Lajosmizse Város Önkormányzata nevében tisztelettel várja az érdeklõdõket!

Basky András polgármester sk.  

Zöldhulladék-gyûjtés
Kérem a Tisztelt Lakoso-
kat, hogy az ingatlanokon
keletkezõ zöldhulladékot
amennyiben lehetõség
van rá elsõsorban kom-

posztálják. 
Azon ingatlanokon, ahol nem oldha-

tó meg a komposztálás, az ingatlantulaj-
donosok a szilárd hulladékkezelési köz-
szolgáltatás keretében, a közszolgálta-
tótól megvásárolható cégemblémás
zsákban kihelyezve elszállítathatja a
zöldhulladékot.

2009. november elsõ hetétõl kezdve
december végéig hétköznaponként
8–14 óráig lehetõsége nyílik a lakosság-
nak arra, hogy térítésmentesen elhe-
lyezhetik az összegyûjtött falevelet,
avart, nyesedéket, aprított faágakat a
volt Városháza mögötti bekerített ud-
varban. Kérek mindenkit, hogy a zsá-
kokban beszállított zöldhulladékot bo-
rítsák ki, az elszállítás megkönnyítése
érdekében. 

A Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs. úton la-
kóknak a platánfákról lehulló levelek
összegyûjtéséhez az Önkormányzat zsá-
kokat biztosít, melyeket a Polgármeste-
ri Hivatal recepciójánál november 2-tõl
ügyfélfogadási idõben átvehetnek. A
Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs. útra kihelyezett
zsákok elszállítása folyamatos. 

Ezúton kérem a Tisztelt lakosokat,
hogy a zöldhulladék ártalmatlanítását
ne égetéssel oldják meg. Az égetés sza-
bálysértésnek minõsül és az égetõkkel
szemben eljárást kezdeményezünk.

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosok!
2009. november 14-én
(szombaton) kerül sor a
LOMTALANÍTÁSra. A

háztartásokban keletkezõ, a gyûjtõ-
edényzet méretét meghaladó el-
használt berendezések, felszerelési
tárgyak, bútorok, valamint bekötött
nyakú zsákban egyéb háztartási jel-
legû szemét helyezhetõ ki reggel 7
óráig az út szélére, úgy, hogy a for-
galmat ne akadályozza. A hulladék
elszállítását a Saubermacher Kft.
végzi. Kérek mindenkit, hogy veszé-
lyes hulladékot, elektronikai hulla-
dékot és építési törmeléket ne he-
lyezzenek ki. 

A közúti jármûvek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjak a következõk szerint módosulnak:

Október 1-jét Október 1-jétõl
megelõzõen alkalmazott alkalmazandó

díjtétel Ft/db díjtétel Ft/db

Tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga 3500 4500
engedélyezése, vizsgánként
A külföldi vezetõi engedély honosítása 4800 6200
Ideiglenes vezetõi engedély kiadása 1800 2300
Nemzetközi vezetõi engedély kiadása 1800 2300

Gépjármû ügyintézést érintõ fõbb díjváltozások:

– érvényesítõ címke kiadás, pótlás: 585 Ft
– forgalomból kérelemre történõ ideiglenes átmeneti és végleges kivonás,

az ideiglenes forgalomból történõ kivonás kérelemre történõ
megszüntetése 2300 Ft

– 1 pár rendszámtábla 8500 Ft
– 1 db rendszámtábla 5500 Ft
– rendszámtábla után gyártásának engedélyezése 12 300 Ft

Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása 3100 Ft

A 46/2009 (IX.25.) IRM rendelet 5. §-a értelmében az új díjakat a 2009 október 1-jén
és azt követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

DÍJVÁLTOZÁSOK
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A közigazgatási 
versenyvizsgáról álláskeresõknek

2009. december 1-jétõl minden köztiszt-
viselõi pozíció elnyeréséhez kötelezõ elõ-
zetesen közigazgatási versenyvizsgát ten-
ni. A vizsgázóknak alkotmány- és jogi is-
mereteikrõl, közigazgatás-tudományi fel-
készültségükrõl, társadalomismeretükrõl,
gazdasági és pénzügyi tájékozottságuk-
ról, valamint emberi jogi, etikai és adat-
kezelési tudásukról kell számot adniuk. A
vizsgán nemcsak a pályázók tárgyi tudá-
sát, jogszabályi ismereteit, hanem készsé-
geit, képességeit is ellenõrzik. 

A vizsgát azért nevezik versenyvizsgá-
nak, mert a munkáltató, bár erre nem kö-
telezett, de az elért pontszám alapján
dönthet arról, kit vesz fel egy adott pozí-
cióra.

A vizsga két részbõl áll (írásbeli és szó-
beli), melyek külön napon kerülnek meg-
rendezésre. A vizsga elsõ része egy teszt,
amelyet a vizsgázó számítógépen old meg
és amellyel a vizsgázó tárgyi tudását mé-
rik fel; majd esszét kell írnia, ezzel a he-
lyesírás, a stiláris készség és az informati-
kai ismeretek ellenõrizhetõk; végül a
vizsga szóbeli részén a kommunikációs
készségeket, az érvelési technikát, a lé-
nyeglátást és a problémakezelési képes-
séget értékelik.

Az eddigi rendszerben a köztisztvise-
lõk egy-két év munkaviszony után alap-
vizsgát, három év után pedig szakvizsgát
tettek. A versenyvizsga bevezetésével az
alapvizsga megszûnik, és várhatóan a
szakvizsgát is átalakítják majd. 

Versenyvizsgát – az iskolai végzettség-
nek megfelelõen – közép- és felsõ szinten
lehet tenni. A vizsgára felkészítõ tanfo-
lyam is indul, hagyományos tantermi és
online formában egyaránt. A tanfolya-
mon való részvétel nem kötelezõ. A fel-
készítõ tanfolyam díja 2009-ben 77 300
forint. A versenyvizsga díja 2009-ben 19
325 forint, ám az a jelölt, akit késõbb fel-
vesznek valamelyik közigazgatási szerv-
hez, visszakapja a vizsga díját.

Közigazgatási versenyvizsgára on-line
(http://kiwi.kszk.gov.hu), illetve postai
úton (KSZK, 1518 Budapest, Pf.: 26.) le-
het jelentkezni, a választott vizsgahely és
idõpontok megjelölésével. A Dél-alföldi
Regionális Államigazgatási Hivatal Sze-
geden, Kecskeméten és Békéscsabán
szervez versenyvizsgát, további részletek
ezzel kapcsolatban megtekinthetõk a
versenyvizsga-delalfold.hu honlapon.

2009. október 1-jétõl  a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. (Ket.)
törvény egyes módosításai, valamint az
elektronikus közszolgáltatásról szóló
2009. évi LX. törvény (Eksztv.)  hatályba
lépésével több ügyfélkapu használatát
érintõ változás is érvényessé válik. 

1. Az ügyfélkapu érvényességi ide-
jének megszüntetése:

A 2005-ben jogszabályok alapján be-
vezetett az ügyfélkapu létesítését, módo-
sítását, törlését megvalósító rendszer
(UKAPU) a 2009. október 1-ig hatályos
elõírásoknak megfelelõen maximálisan 5
éves érvényességi idõvel tette lehetõvé
ügyfélkapuk nyitását, melynek érvényes-
ségét az ügyfélkapu tulajdonosa (ügyfél)
ezen idõszakon belül szabadon módosít-
hatta.

Az új jogszabályi rendelkezések értel-
mében megszûnik az ügyfélkapu érvé-
nyességére vonatkozó korlátozás (a vég-
leges ügyfélkapuk nem rendelkeznek le-
járati idõvel).

A fentiek értelmében 2009. október 1-
jétõl mind a meglévõ, mind az újonnan
létrehozott ügyfélkapuk érvényességi
ideje határozatlan idejûre változik. Ezzel
összhangban módosul a felhasználó
ügyfélkapu regisztrációs adatait tartalma-
zó „Regisztrációs nyugta” tartalma, vala-
mint az ügyfélkapu rendszerben megszû-
nik az érvényességi idõ adatmezõ.

2. Az ügyfélkapuhoz kapcsolódó jel-
szó érvényességi idejének bevezetése

Bevezetésre kerül a lejárati idõ fogal-
ma az ügyfélkapukhoz tartozó jelszavak
tekintetében. A bejelentkezési jelszavak
érvényességét az Eksztv-hez kapcsolódó
rendeletek maximum 2 évben határozzák
meg, azonban az ügyfél ennél rövidebb
idõtartamot is megadhat, az ügyfélkapu
Jelszóváltoztatás menüpontjában.

2009. október 1-jén az összes érvé-
nyes állampolgári ügyfélkapuhoz kap-
csolódó jelszó érvényességi ideje 2 évre
változik – amennyiben az ügyfél nem mó-
dosítja jelenleg használt jelszavát –, az
2011. október 1-jén jár le. 

3. Proaktív szolgáltatások bõvítése
A proaktív szolgáltatás keretében

2009. szeptember 22–25. között minden
ügyfélkapuval rendelkezõ állampolgár ré-
szére elektronikus tájékoztató levél került
kiküldésre a Ket., az Eksztv., valamint a
kapcsolódó végrehajtási rendeletek
2009. október 1-jétõl hatályba lépõ az
ügyfélkapu érvényességi idejét, illetve
jelszavát érintõ változásokról.

Újabb funkcióként az ügyfélkapu jel-
szó érvényességi idejének bevezetésével
egyidejûleg megindításra kerül egy
proaktív szolgáltatás, amely figyelmezte-
tõ mail üzeneteket küld az ügyfélkapu tu-
lajdonosának az érvényesség lejárata
elõtt 1 hónappal, 1 héttel illetve 1 nappal
és figyelmezteti a felhasználót a jelszó
megváltoztatásának szükségességére.

Amit az Ügyfélkapuról tudni kell!

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a helyi iparûzési adó feltöltési kötelezettség tel-
jesítésének határideje: 2009. december 20. 

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóhatósága tájékoztatja a
Lajosmizsén székhellyel, telephellyel, rendelkezõ vállalkozásokat és vállalkozókat,
hogy az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. Törvény 26.§ (1)-(2) bekezdése,
valamint a 2. számú melléklet II/c.) pontja értelmében a társasági adóelõlegnek az
adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezetteknek a helyi
iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó (100 %-ig) összegére 2009. decem-
ber 20. napjáig ki kell egészíteniük. 

Nem kell feltölteni azoknak - kivéve az EVA adóalanyok - akiknek az adóévet
megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 mil-
lió forintot.

Az EVA adóalanyoknál nincs jelentõsége, hogy a megelõzõ adóévben mekkora
árbevételt ért el, így  gyakorlatilag  az adófeltöltés kötelezettsége minden EVA alanyra
vonatkozik.

A fizetési kötelezettséget -100 forintra kerekítve - pénzforgalmi bankszámlával ren-
delkezõ adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással a következõ
számlára kell teljesítenie: Lajosmizse Város Önkormányzat Helyi iparûzési adó szám-
la 10402599-00026404-00000002. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó
összegét nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett elõleg és az adó
90%-ának különbözete után 20%-ig terjedõ mulasztási bírság is terheli. 

Kutasiné Nagy Katalin, jegyzõ sk.  

Lajosmizse Város
Önkormányzatának

közérdekû információs lapja

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: dr. Csire Gézáné, Gáspár Vilmos, Józsáné

dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy
Erzsébet, Pósfay Péterné, Tengeri Dalma, 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: 09 2945
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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Ezen a délelõttön, érdeklõdve vártuk a
játszóház érkezését. Kicsit elgondolkod-
va: Ugyan mi újat tud egy ilyen játszóház
egy vidéki gyermeknek nyújtani? 

Valódi élmény volt, ötven gyermek szá-
mára. Sok-sok érdekes dolgot láthatott, és
fõleg tapasztalhatott meg minden gyer-
mek, igénye és kíváncsisága szerint. Saj-
nos az idõjárás egy kicsit módosított az
eredeti elképzelésen, mert az udvarra és a
teraszra terveztük az egész délelõtti elfog-
laltságot, de nagyon hideg volt, így „be-
szorultunk” a csoportszobákba. (talán
jobb is volt így, mert közvetlenebb volt a
tapasztalás lehetõsége)

Tízórai után megérkezett a vándor ját-
szóház, mindenféle érdekes dologgal.
Volt itt 3-4 zsák kukorica, talicskák, dará-
ló, morzsoló, mosófazék, kosarak, vászon-
zsákok, falovacska, fateknõ és még renge-
teg érdekesség. Összenyitottuk a csoport-
szobákat, a gyerekek érdeklõdve várták a
készülõdést. Meglepõdtek, amikor a sok-
sok kukoricát Erzsike „komámasszony”
kiborította a csoportszobába, de azért ér-
deklõdve telepedtek le a sokadalom köré
és várták, hogy mi lesz ebbõl. Komámasz-

szony elmesélte, hogy régen hogyan ter-
melték a kukoricát és „kalákába”, hogyan
segítettek egymásnak az emberek, a beta-
karításnál, kukoricatöréskor. Majd össze-
gyûltek, és fosztották, morzsolták, majd
darálták a kukoricát. Elmesélte mi min-
denre használták a tengerit. Állatok ete-
tésére, használták fel a kukoricát, de az
emberek is sok féle ételt készítettek belõ-
le, sõt még játékot is lehet belõle eszká-
bálni. 

Ezek után komámasszony meghívta a
kiskomámasszonyokat és a komám ura-
kat, hogy segítsenek õk is a kukoricafosz-
tásban, morzsolásban, darálásban. Elõ-
ször bátortalanul fogtak hozzá a gyere-
kek, de késõbb egyre jobban belejöttek a
munkába. Szívesen kipróbálták mind a
fosztást, mind a morzsolást és egy kis se-
gítséggel a darálást is. Igen sok kukoricát
lefosztottak, majd lemorzsoltak kézzel és
morzsolóval is, majd meg is darálták.
Közben lehetett játékokat készíteni, a
többi komámasszony segítségével, csutka
babát, csuhé babát, csiga-bigát, stb. Volt
lehetõség magvakat válogatni (mint Ha-
mupipõke) egyénileg, ki-ki kedve szerint.
Közben népi játékokat szerveztek, falo-
vacskázást, kerékhajtást.

Mindeközben a dajka nénik nagyon fi-
nom tököt sütöttek, melyet meg lehetett
kóstolgatni. A kellemes délelõtt végén,
Banka Boglárka anyukája és Batucsik Kit-
ti anyukája nagyon finom juhtúrós pulisz-
kát és édes puliszkát hozott. Nagy sikert
arattak a gyerekek és a felnõttek körében
a kukoricás ételek. Legvégül a Nyuszi cso-
portos gyerekek egy vásáros játékkal ked-
veskedtek mindenkinek.

Nagyszerû élményekkel gazdagodtunk
ezen a tartalmas délelõttön. Bátran
mondhatom, hogy minden gyerek és fel-

nõtt remekül érezte magát. Ezúton
szeretnénk megköszönni a kedves
szülõknek, hogy hozzájárultak ah-
hoz, hogy ilyen élmény dús dél-
elõttben legyen részük a
gyerekeknek. S örülünk,
hogy a vándorjátszóház
ellátogatott az óvodánk-
ba. Szívesen látjuk õket
máskor is ilyen tartal-
mas és élmény dús dél-
elõttre.

Szöllõsi Zsuzsanna
óvodapedagógus

Országos rajzpályázat
gyõztese

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is megrendezte Kalocsa város
Kunszt József úti óvodája az
„Együtt a Kék Bolygóért” elnevezé-
sû országos rajzpályázatát. Pályázni
lehetett saját – a föld értékeinek
megõrzésével kapcsolatos –, illetve
Fekete Andrea a pályázathoz kap-
csolódó verseirõl készített rajzok-
kal, alkotásokkal. Nagy örömünkre
száz pályamû közül óvodás kategó-
riában díjazott lett Zsolnai Evelin
Pillangó csoportos óvodásunk, aki
október 19-én Kalocsán boldogan
vette át a könyvjutalmát. 

Pályázatát Fekete Andrea követ-
kezõ mondókája ihlette:

Villanydróton fecskék ülnek,
Izgatottan csicseregnek,
Mondd meg nekem Te,
Merre menjenek!
Gratulálunk Evelinnek!

Nagyszabóné Borbély Ella, 
óvodapedagógus

Zsolnai Evelin, a rajzpályázat nyertese

A Vándorjátszóház felejthetetlen élményt
nyújtott óvodásainknak

            A lajosmizsei Óvoda Szül i Szervezete   
                szeretettel várja Önt és Kedves Társaságát 

  

      A bál id pontja: 2009. november 14. szombat 
 
                                          Helye:Gerébi-Kúria 
 

     Belép díj 4000,- Ft, -mely tartalmazza a finom, b séges vacsorát 
                 

 Zene: Varga Péter és zenekara     
    
                    
        

Vendégvárás: 19 órától 
  
 
 
             
 
      Jegyek kaphatók a KÖZPONTI ÓVODÁBAN 
                                                

Kukoricás játszóház a Rákóczi úti óvodában

Esélyegyenlõségi pályázat
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda az Oktatási Minisztérium által kiírt
„Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása” c. pályázaton 2009 szeptem-
berében 1 000 096 Ft-ot nyert.

Az összeget szakmai továbbképzésekre, szaktanácsadási díjakra, pedagógiai módsz-
ertani képzésekre, valamint eszközfejlesztésre fordíthatjuk. A program keretében ját-
szóházi foglalkozásokat, egészségnapot, kulturális rendezvényeket finanszírozhatunk. A
pályázat segítségével fejlesztést segítõ eszközök, társasjátékok, logikai készségfejlesztõk,
valamint finom,- és nagymozgást fejlesztõ eszközök vásárlására nyílik lehetõségünk.

A pályázatban foglaltak megvalósításához a nevelõtestület elkészítette az Óvodai
Integrációs Programot, amely kiegészíti a Helyi Nevelési Programunkat. 

Kocsis Györgyné, óvodavezetõ
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Adomány a Szent
Lajos utcai óvodának

A nevelési év kezdetén kellemes megle-
petésben volt részük a Szt Lajos úti óvo-
dásoknak. Gál Gyuri bácsi gyermekszere-
tete és adományozó kedve jóvoltából já-
tékokkal lepte meg a kis óvodásokat.
2009. október 14-én mindhárom csoport
nagy értékû Lego- illetve Duplo-készletet
kapott. Jó volt látni, ahogyan a gyerme-
kek örömmel, sikongatással kísérve bon-
togatták a játékokat. Mostantól építhet-
nek tûzoltóságot, hosszú vasúti pályát,
helikopter leszállót, lakóházat. A boldog-
ság Gyuri bácsi szemében is megcsillant,
hiszen ajándékai nagy meglepetést okoz-
tak. A gyermekek köszönetük jeléül raj-
zokkal, saját kezûleg készített ajándékok-
kal lepték meg az ajándékozót. A gyer-
mekek nevében nagyon szépen köszön-
jük a felajánlást.

Kunné Sipos Ágnes, 
óvodavezetõ helyettes

Színes õsz a kollégiumban
Az idei tanévet újult erõvel kezdtük meg a kollégiumban. Célul tûztük ki, hogy meg-
próbáljuk a gyerekeket több oldalról is pozitívan megerõsíteni, hiszen sajnos sokuk
sorsa nem irigylésre méltó, és nekünk felnõtteknek is feladná a leckét néhány élethe-
lyzet megoldása. Változatos szakkörökkel és foglalkozásokkal (gyöngyfûzés, kézmûves,
filmklub, sport, hangos mese) próbáljuk folyamatosan érdekesebbé tenni kollégiumi
hétköznapjaikat.

Kiemelkedõ programjaink az amúgy is színes õsz hangulatából a táncház, az október
23-a alkalmából rendezett fáklyás emléktúra a Pusztatemplomhoz és az õszi váltó-
verseny a sportpályán. Továbbá lehetõség volt az alapítvány támogatásával egy elõadást
megtekinteni a Ciróka Bábszínházban, illetve szintén az alapítvány közremûködésével
elvittük a gyerekeket moziba.

A táncházban a Flótás zenekar húzta a talpalávalót, ahol felnõttek és gyerekek
együtt táncoltak, játszottak, nevettek annak minden jótékony hatásával. Rendhagyó
megemlékezést rendeztünk október 23-a alkalmából, ugyanis a felsõ tagozatosok kora
délután elindultak az õszi estébe, fáklyákkal kivilágítva a Pusztatemplomhoz, ahová
kiérve Kossuth- nótákat és katonadalokat énekelve emlékeztek és ünnepeltek méltón
eme naphoz.

Történt azonban olyan dolog is nálunk, ami váratlanul nagy élményhez juttatott
mindannyiunkat. A „Jobb velünk a világ” zarándokút egyik állomása a Szegedrõl
Budapestre tartó „gyalogtúrán” a kollégium volt. Itt szálltak meg nálunk a résztvevõk,
akik célul tûzték ki, hogy felhívják a figyelmet az összefogásra és az esélyegyenlõségre.
Megérkezésük után beszélgetésre invitáltuk vendégeinket az aulába, ahol elmesélték
életüket és céljaikat. Ezt követve együtt megvacsoráztak a gyerekekkel, és megnézték,
hol töltik mindennapjaikat a gyerekek.

Már ekkor érezhetõ volt a gyerekeken, hogy megérintette õket az a szellemiség és
pozitív sugárzás, amit e messzirõl
jött emberek hoztak. A varázslat
azonban csak ezután kezdõdött.
Elõkerült a gitár és a szájharmoni-
ka, és olyan hangulatot teremtett a
zene, melyet emberi kezek mesteri
szervezéssel sem tehettek volna. Az
összetartozás, a bizalom és a
szeretet hangjai voltak ezek, ahol
eltûntek a különbségek ember és
ember között, és nem maradt más

csak a letisztult érintetlenség.
Azt gondolom, aki résztvevõ-
je volt ennek a "csodának",
csak táplálkozhat abból, amit
itt látott és hallott. Sok ilyen
estére lenne szüksége min-

denkinek ahhoz, hogy el tudja
felejteni kicsit a gondjait, és
önfeledten lehessen gyerek a
gyerekekkel.

Köszönjük Nekik még
egyszer!

Nagy Irén, 
kollégiumi nevelõ

Táncház az ebédlõben

Közös fotó a zarándokokkal

Fáklyás felvonulás 
a Pusztatemplomnál

A Szt. Lajos utcai óvodában csillogó
szemû gyermekek várták, hogy Gyuri
bácsi átadja ajándékait. Köszönjük
jólelkû adományozását!

Levélképek készítése a Katica csoportban

A Méhecske csoportban gyurmából és
napraforgómagból formás kis süniket
készítettek az óvodások.

Az Õzike csoportban
az õszi termékekbõl
csodálatos alkotá-
sok kerültek ki a
gyermekek kezei kö-
zül

A Mécses csoportban készülnek a szebbnél
szebb töklámpások

Õszi pillanatképek
az óvodában
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Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági
helyzetérõl alapos, sok táblázatot tartalmazó
beszámolót készített Tarnóczy László r. alezre-
des, Lajosmizse õrsparancsnoka, melyet dr.
Kassai László r. alezredes rendõrségi fõtaná-
csos, kapitányságvezetõ jóváhagyott. Ezt az
anyagot vitatta meg a képviselõ-testület. A vi-
tát követõen elfogadta azt.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete pályázatot nyújtott be a DAOP-
5.1 2/d „Városi Örökség megõrzése és korsze-
rûsítése” címû pályázat konstrukciójára, mely-
nek során az alábbi tevékenységeket kívánja
megvalósítani:

– A projekt elõkészítése-megvalósítása
– Bontási munka
– Térvilágítás
– Térburkolatok
– Növényzet-telepítés
– Csapadékvíz-elvezetés
– Térburkolat tóval, de térbeli díszítések vi-

rágágyások nélkül
– Gazdaságfejlesztési tevékenység
Összesen 88 millió Ft értékben.
A 2010 éves költségvetésbõl erre 22 millió Ft

önrészt vállal a testület és felhatalmazza Basky
András polgármestert az elkészítéséhez szük-
séges szerzõdések, dokumentumok beszerzé-
sére, szerzõdések aláírására.

Közvilágítás bõvítése. Sok kérelem közül az
alábbiakat hagyta jóvá a testület:

– Bene 2528/13. hrsz utca (vasútállomással
szemben) öt lámpa kötése 269 000 Ft.

– Bene 2569/22. utca (Bartók B. u. párhuza-
mos) végén 2 db lámpa 108.000 Ft.

– Mizsei utca 13. meglévõ oszlopra lámpa
felszerelés 141 000 Ft.

– Dózsa telepi utca meglévõ lámpatest nél-
küli oszlopaira lámpa felszerelése 7 db
387 000 Ft. 

– Illyés Gy. u. már a lakók által kiépített osz-
lopaira 4 db lámpa felszerelése 189 000 Ft.

– Lehel u. 3–5. lámpa felszerelése 1 db
52 000 Ft.

– Mátyás király u. 33. lámpa felszerelése
1 db 52 000 Ft.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormány-
zati Ösztöndíj Pályázathoz (felsõoktatási intéz-
ményben tanuló hátrányos helyzetû diákok tá-
mogatása).

A képviselõ-testület elfogadta: 
– Fekete István Ált. Isk. alapító okiratát
– Napköziotth. Óvoda alapító okiratát
– Lm. Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára

alapító okiratát
– Lm. Város Önk. Intézményeinek Gazd.

Szervezetének alapító okiratát
– Lm. Város Önk. Eü.-i, Gyermekjóléti és

Szoc. Int.-nek alapító okiratát
– Lm. Város Polgm. Hivatalának alapító ok-

iratát.

A testület felhatalmazza az EGYSZI vezetõ-
jét, Józsáné dr. Kiss Irént, hogy a kardiológia,
borgyógyászat, pszichiátria és otthoni szakápo-
lás feladatok ellátására az egészségügyi ellátá-
si szerzõdéseket kösse meg. 

Lm. Város Önk. Képviselõ-testülete a Kecske-
mét és Térsége Többcélú Társulás Képviselõ-
jének 2009. évi beszámolóját elfogadta.

Lm. Város polgármesterének jelentését a
2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának
a jelentés mellékleteivel együtt a testület elfo-
gadta.

CÉDE-pályázat feltételeinek módosítását a
következõképpen fogadta el a testület
(88/2009. (V. 26.) határozat módosítása)

– Eszközbeszerzésre
– Platinum 75 Kawasaki 25 Le tip. fûnyíró-

traktor = 670 000 Ft.
– HRX 537 Honda fûnyíró = 212 500 Ft.
– STIHL FS 400 fûkasza+damilfej+damil

= 225.998 Ft.
– STIHL BR 550 fúvógép 149 900 Ft
– Összesen (bruttó): 1 258 398 Ft.

Saját forrás összege (bruttó): 314 600 Ft. 

Lm. Város Önk. Képviselõ-testülete elfogadta
a polgármester beszámolóját a Kmét. és Térsé-
ge Többcélú Társulás Tanácsában 2009. évi I.
félévében végzett tevékenységérõl.

A 2009. évi kistérségi normatíva módosítása
logopédiai és közoktatási szakfeladatok ellátá-
sára elfogadva. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a Lajosmizsei Helytörténeti és
Kulturális Egyesülettel megkötendõ megálla-
podás-tervezetet az alábbi változásokkal hagy-
ta jóvá:

– Leltár elkészítésének határideje 2009. dec.
31-re módosul. 

– Lm. V. Önk. Képviselõ-testülete tájékoz-
tatja a Lm.-i Helytörténeti és Kult. Egyesület
elnökét, hogy a megállapodás-tervezet kézhez-
vételét követõ 15 napon belül köteles nyilat-
kozni Lajosmizse Város Önkormányzata felé,
hogy elfogadja-e a megállapodást.

A lajosmizsei Tûzoltóság és Tûzoltó Egyesület
kérése: a képviselõ-testület tulajdonosi hozzá-
járulást ad Lajosmizse, Mizsei u. 5. sz. alatti fõ-
épület tervezett átalakításához, melynek terve-
zési, engedélyezési költségét 212 500 Ft-os ösz-
szegben átvállalja.

Lm. V. Önk. Képviselõ-testülete a 2009. évi ok-
tóber 23-i ünnepség megrendezése tárgykörû
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta.

Egészségügyi feladatátadási szerzõdés megkö-
tése. Lm. V. Önk. Képviselõ-testülete egész-
ségügyi feladat-átadási szerzõdést köt az Ölelõ

Kéz Ápolási és Hospice Alapítvánnyal az elõ-
terjesztés mellékletét képezõ egészségügyi-át-
adási szerzõdésben foglaltak szerint, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés alá-
írására.

Zárt ülésen tárgyalta a képviselõ-testület a
szennyvíz beruházás tervezésére kiírandó nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jó-
váhagyása tárgykörû napirendi pontot.

Lm. Város Önk. Képviselõ-testülete Kutasiné
Nagy Katalin jegyzõ részére engedélyezi 2010.
jan. 1-tõl Ladánybene község jegyzõjének tá-
volléte idejére, annak heti hat órában történõ
helyettesítését 2010. dec. 31-ig. 

Gerébi Kúria Kft. Gerébi sírbolt rendbehoza-
talával kapcsolatos kérelme. 
A testület úgy döntött, hogy a Gerébi Kúria
Kft. részére 350.000 Ft fejlesztés célú pénzesz-
közt ad át a Gerébi sírbolt felújításához.

A testület jóváhagyta a Fekete István Ált. Isk.
házirendjét.

A képviselõ-testület 2009/2010-es tanítási évre
vonatkozóan engedélyezi a Fekete István Ált.
Isk. részére a maximális osztálylétszám tanítá-
si év közben 20%-kal történõ túllépését.

Részvétel a Település-õr programban. A kép-
viselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium által köz-
zétett a Közrend és a Közbiztonság erõsítése
érdekében közterület-felügyelõket nem foglal-
koztató önkormányzatok részére kiírt felhívás-
ra két fõre, a pályázatot benyújtsa.

A Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mûszaki Menté-
si Köztestülettel kötött bérleti szerzõdés mó-
dosítását a megtárgyalt kiegészítésekkel, a
képviselõ-testület elfogadta.

Terület térítésmentes használatba adása RC
autók gyakorló pályájához – ezt a testület meg-
tárgyalta, a szerezõdést kiegészítésekkel elfo-
gadta. Ennek eredményeként a 841. hrsz-ú te-
rületen 100x50 méteres részt lehet használni
RC autók gyakorlópályájaként.

A képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Fog-
lalkoztatási és Szociális Hivatal által közzétett
és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást mû-
ködtetõ szolgáltatók befogadására és állami
támogatására vonatkozó elõminõsítõ pályázati
felhívásra. Felkéri az EGYSZI vezetõjét –
Józsáné dr. Kiss Irént – a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges dokumentumok összeállítására
és a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Lajosmizse 2009. november 4.

dr. Csire Gézáné

2009. október 14-i 
soros testületi ülés

2009. szeptember 24-i 
rendkívüli ülés

2009. szeptember 16-i 
soros testületi ülés

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
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– törekedjenek a SZEM (Szomszédok
Egymásért Mozgalom) létrehozására, fi-
gyeljenek és vigyázzanak egymás érté-
keire.

A közlekedésbiztonság megõrzése ér-
dekében:

– tartsa be a KRESZ szabályait;
– jármûvezetésre hátrányosan ható

szer hatása alatt ne közlekedjen;
– vezetés közben mobiltelefonját ne

használja a kezében;
– biztonsági övét minden esetben csa-

tolja be, gyermekei utazzanak biztonsági
gyermekülésben;

– ne közlekedjen elhasználódott, ko-
pott gumiabronccsal, illetõleg lehetõség
szerint használjon az évszaknak megfe-
lelõ gumiabroncsot;

– a jármûveket csak üzemképes fék-
és világítóberendezéssel használja;

– kizárólag mûködõképes világítóbe-
rendezéssel felszerelt kerékpárral közle-
kedjen;

– a balesetek megelõzése érdekében
az út és látási viszonyoknak megfelelõen
közlekedjen, válassza meg a megfelelõ
követési távolságot.

A közterületek rendjének fenntartása ér-
dekében:

– ne parkoljon szabálytalanul, különös
tekintettel a zöld területekre;

– közterületen, nyilvános helyen ne
szemeteljen;

– tartsa be a hulladék tárolására, el-
szállítására vonatkozó szabályokat;

– építkezésbõl, bontásból származó
törmeléket huzamos ideig közterületen
ne tároljon,

A rendõrt az alábbi ismérvek alapján
lehet azonosítani:

Az egyenruhás rendõrt az egyenruhá-
ja igazolja, melyen jól láthatóan rajta kell
lennie:

– bal oldalon a felsõ zsebénél a rend-
õrségi pajzsot formáló sorszámozott jel-
vénynek;

– jobb oldalon a felsõ zseben a név-
táblának;

– legalább a bal karon a rendõrségi ál-
lományjelzõ;

– a váll lapokon rendfokozatot jelzõ
váll lap;

– szolgálati felszerelésnek (pisztoly, bi-
lincs) az oldalán.

Polgári ruhás (nyomozó):
– magát minden esetben rendõrségi

szolgálati igazolvánnyal kell igazolnia,

melyben a fényképes igazolvány mellett
egy sorszámozott pajzsot formáló címer-
nek kell lennie.

Célunk az élhetõ, biztonságos tele-
pülés megteremtése, melyhez a lakos-
ság együttmûködése, segítsége nélkü-
lözhetetlen és elengedhetetlen.

Tarnóczy László
r. alezredes õrsparancsnok

Ennek minél teljesebb megvalósítása
érdekében kérjük, hogy a vagyonbiz-
tonság fenntartása érdekében:

– gépjármûvét mindig lezárt állapot-
ban hagyja hátra, értékeit, iratait ne
hagyja az utastérben;

– tartsa tárcáját, iratait, telefonját min-
dig testi õrizetben, ne nyitott bevásárló
kosárban;

– kosarát, táskáját mindig tartsa kezé-
ben, ne hagyja õrizetlenül;

– bankkártyájának, telefonjának kódját
ne tartsa magánál, illetve egy helyen
azokkal;

– körültekintõen járjanak el utcai faáru-
soktól, árusoktól való vásárlás esetén (a
vásárolt fa mennyiségére, fizetésre, vis-
szakapott pénzösszegre kell különösen
figyelni);

– kiemelt figyelemmel járjanak el a
közüzemi szolgáltatók (DÉGÁZ,
DÉMÁSZ, Bácsvíz, MATÁV) munkatársa-
inak kiadó személyekkel szemben, min-
den esetben kérjenek fényképes igazol-
ványt tõlük, csak azonosításuk után en-
gedjék be õket az ingatlanra;

– a rosszullétre hivatkozó és vizet ké-
rõ, ezáltal az ingatlanra bejutni kívánó
személyekre is kiemelt figyelmet fordítsa-
nak, mivel a legtöbb ilyen esetben a se-
gítõ szándékú házigazda figyelmét elte-
relve kísérelnek meg eltulajdonítani kü-
lönbözõ vagyontárgyakat;

– idegen személyek különbözõ csa-
ládtagokra történõ valótlan tartozására
hivatkozva csalnak ki pénzt gyanútlan
emberektõl;

– a bádogos munkák elvégzését válla-
ló gyakran külföldi ám magyarul jól be-
szélõ személyekkel kapcsolatosan érde-
mes odafigyelni a kialkudott ár pontos le-
tisztázására, (a megbízó teljes árként
könyveli el a kialkudott öszszeget, míg a
megbízott folyóméterenkénti árat számít
fel) a munkavégzés során a nyílászárók
bezárt állapotára és az ingatlanon talál-
ható más értéktárgyakra;

– a rendõrségtõl, az önkormányzattól
és a nyugdíjintézettõl érkezõ személyek
esetén érdemes meggyõzõdni az érke-
zett személy kilétének valódiságáról, il-
letve jövetelének céljáról. Ezt az  igazol-
ványok, azonosítók ellenõrzésével, szük-
ség esetén telefonon (az adott szerv fel-
hívásával) történõ tisztázással lehetsé-
ges megállapítani;

– ne engedjenek idegeneket a lakóin-
gatlanba;

– ingatlanát lehetõség szerint védje
megfelelõ zárak, riasztóberendezések al-
kalmazásával;

Lajosmizse városban és Felsõlajos községben, a békés, nyugodt, konfliktusoktól
és kellemetlenségektõl mentes mindennapok megteremtésének az egyik leg-
hatékonyabb eszköze a jogszabályok betartása, a lakosok körültekintése, fi-
gyelme, egyszóval a megelõzés.

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

2009. 09. 01-tõl a
Lajosmizsei Tûzvédelmi és
Mûszaki Mentési Köztestü-
letnél az alábbi események

történtek:

2009. 09. 13. Lajosmizsén egy lakóépü-
let 5x5-ös emeleti szobája égett. 1 sze-
mély füstmérgezés gyanújával orvosi
ügyeletre szállítva.
2009. 09. 20. Az M5-ös autópályán egy
személyautó árokba hajtott, és felbo-
rult, 1 fõ elhalálozott.
2009. 09. 30. Lajosmizsén egy idõs hölgy
az erkélyrõl kiesett. A hölgy könnyû sé-
rüléseket szenvedett.
2009. 10. 11. Lajosmizse külterületén
10x7m-es tanya leégett.
2009. 10. 12. M5-ös autópályán személy-
autó árokba hajtott, és fának ütközött.
Egy fõ súlyos, egy pedig könnyebb sérü-
lést szenvedett.

Fontosabb események

2009. 10. 06. Mindkét emelõkosaras jár-
mû napokon keresztül segített az önkor-
mányzat festésénél.
2009. 10. 08. Éjszakai gyakorlatot tartot-
tunk a Mizse-Táp Kft.-nél
2009. 10. 09–10. Ladánybenén Off-
Road versenyt biztosítottunk.
2009. 10. 11. Elektronikai hulladékgyûj-
tés volt a laktanya udvarán. 
2009. 10. 21. Táborfalván a Rega-Metál
Kft.-nél helyismereti foglalkozást tar-
tottunk.
2009. 10. 28. Táborfalván a honvédség-
nél helyismereti foglalkozást tartottunk.
2009. 10. 30. Az egyesületnél is és a köz-
testületnél is közgyûlést tartottunk.

Összegzés: Tûzeset 7
Mûszaki mentés 7
Téves jelzés, vaklárma 3
Vaklárma 2
Segítségnyújtás 1

Koller Dániel
elnök

Rendõrségi felhívás – Tisztelt Lakosság!
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Október 20-án, hetedikes tanulók, egyik
kedd reggel 8 órakor gyülekeztünk. Az is-
kola kisbusza a Gerébi-kúriához vitt min-
ket, ahol madáretetõk készítésében segí-
tettünk. 

Novemberi szülõértekezlet,
fogadóóra a felsõ tagozatban

A lajosmizsei Fekete István Általános
Iskola tájékoztatja a kedves Szülõket,
hogy 2009. november 17-én kedden
15–17 óráig fogadó órákra, 17–18 óráig
pedig szülõértekezletekre kerül sor. Az
iskola pedagógusai számítanak a szülõk
megjelenésére.

A KÉZMOSÁS VILÁGNAPJA
Több nemzetközi szervezet, köztük az
UNICEF, tavaly elõször rendezte meg októ-
ber 15.-én a kézmosás világnapját. Célja,
hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a
szappannal történõ kézmosás fontosságára.
Különösen fontos most, amikor nap mint
nap hallunk egy új influenza járvány veszé-
lyeirõl, hogy a kisgyermekekben jobban tu-
datosuljanak az alapvetõ higiénés szabályok.
A Fekete István Általános Iskola is bekap-
csolódott 90 fõvel ebbe a programba. 

3. a osztály: Sárközi Zsuzsanna és Molnár
Gabriella; 4. a  osztály: Horváthné
Krompaszky Mária, 4.c osztály: Földháziné
Utasi Ilona; 4.d osztály: Kovácsné Szegedi
Mária.

A tanulókat elõzetes feladatként rajzver-
senyre hívtunk, melynek eredményhirdetése
a megnyitón történt 2009. október 15-én
reggel 800-kor az iskolában. A megnyitón
beszédet mondott Józsa Zsolt és Princz
Krisztina az Amway képviseletében, majd
ajándékokkal járultak hozzá a nap sikeré-
hez. A közös kézmosás után egy kisfilmet
néztek meg a tanulók a higiéniáról majd az
iskola védõnõjével megbeszélték a látotta-
kat.

A további programok ezen a napon: ver-
senyek, kézmosás puzzle-kirakó, meseírás, a
kézmosás 5 alapszabályának játékos elsajá-
títtatása. Ezután mindenki feltette kézjegyét
egy közös képre. A nap végén intézmények-
ben és a városban szórólapokat osztottak a
gyerekek, ezzel is felhívva a figyelmet a kéz-
mosás fontosságára, a tisztaságra. Mindenki
jól érezte magát, a tanulók megértették,
hogy ne csak a világnap alkalmából foglal-
kozzunk a kézmosással, hanem rendszere-
sen ismételjük át, hogyan és mikor kell kezet
mosni. 

Kovácsné Szegedi Mária

Madáretetõk jótékonysági célból

MEGHÍVÓ
A Gyermekekért Plusz Alapítvány 

és a Szülõi Szervezet 
szeretettel meghívja Önt, kedves

családját, barátait a 
Fekete István Általános Iskola

jótékonysági gálaestjére.

A mûsor a Mûvelõdési Ház és
Könyvtár mozitermében kerül 

megrendezésre
2009. december 9–10-én

16.30 órai kezdettel. 

15.30-tól tombolajegy-árusítás,
kézmûves vásár és büfé.

Jegyek 400 Ft-os áron már elõvétel-
ben is megvásárolhatók 

november 23-ától 
az alsós osztályfõnököknél.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

RENDEZÕSÉG

Pályaválasztás 2009
A lajosmizsei Fekete István Általános Isko-
la a nyolcadikos tanulók pályaválasztásának
megkönnyítéséhez több ízben is segítséget nyújtott. Erre elsõ ízben szeptember 25-én
került sor két kecskeméti tanácsadó közremûködésével. Az osztályfõnöki órák kereté-
ben megtartott tájékoztatóra 55 szülõ is kíváncsi volt. Ugyanennek a napnak a délután-
ján a számítógépes tanácsadáson 35 tanuló jelent meg a szülõjével együtt. 

Október 6-án pályaválasztási fórummal bõvítette az általános iskola a tájékoztatást.
A kollégium ebédlõjében szinte telt ház volt. 11 középiskola képviseltette magát, ahol
röviden bemutatták intézményük profilját, az elvárásokat, a követelményeket. Ez után
lehetõség volt arra, hogy szülõ, gyermek személyesen is beszélhessen a középiskolák
képviselõivel.

Elõször az alapanyag lecsiszolásával
kezdtünk, majd az összeállítás és a csava-
rok befúrása következett. Az elkészült
odúkat legvégül olajjal kentük be a na-
gyobb tartósság érdekében. Munkánk vé-
geztekor ebéddel vendégeltek meg ben-
nünket. Ezután egy idõsebb bácsi a szala-
kótákról tartott nekünk elõadást. Elmesél-
te, hogy sajnos alacsony ezeknek a mada-
raknak a létszáma, és hogy egyre kevesebb
a számukra fészkelésre alkalmas odvas fa.
Mi ezekkel az odúkkal tudtunk a szalakó-
tákon segíteni, melyek a Magyar Madárta-
ni Egyesülethez kerültek, hiszen a madár-
etetõk végleges kihelyezését õk koordinál-
ják a továbbiakban.

Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon fi-
nom volt az ebéd is, és sok érdekes dolgot
is megtanultunk ezen a napon nem csak a
szalakótákról, hanem a madárvédelemmel
kapcsolatban is. Megtapasztaltuk, hogy mi-
lyen fontos, hogy odafigyeljünk a termé-
szetre, a madarakra. Ez a nap a budapesti
Hatteras Humán Fejlesztõ Kft. felkérésére
valósult meg.

Kovács Dorina 7. c 

A „Gyermekekért
Plusz Alapítvány”

(Lajosmizse, Szabadság tér 13.)

köszönetét fejezi ki, és tájé-
koztatja támogatóit, hogy a
személyi jövedelemadóból
átutalt 1%-ból, melynek
összege 443 536 Ft, iskolai

kulturális rendezvényeket, versenye-
ket, vetélkedõket támogattunk. To-
vábbá a tanulók jutalmazására és juta-
lomkönyvek vásárlására használtuk
fel. 

A jövõben is számítunk szíves támo-
gatásukra.

Adószámunk: 18345038-1-03

Tisztelettel: a Kuratórium

Hagyományismeret
az iskolában

A Fekete István Általános Iskola 2000 óta mo-
dultantárgyként oktatja a hon- és népismeret
tantárgyat Berta István hagyományismeret ta-
nár vezetésével. A Nemzeti Alap Tanterv kereté-
ben a hatodik évfolyamos diákok e tantárgy ke-
retében megismerkedhettek nemzeti hagyomá-
nyainkkal, a népi kultúra változatos értékeivel,
Lajosmizse múltjával.

Az új társadalmi igények új pedagógiai mód-
szerek bevezetésére inspirálják az iskolát. Ez
évtõl a hon- és népismeret oktatása gyökere-
sen megváltozott. Berta István vezetésével és
szervezésében úgynevezett project-módszerrel
újították meg a tantárgyat, aminek lényege,
hogy az ötödik és hatodik évfolyamon 3 – 3 na-
pon a diákok nemcsak elméleti, hanem gyakor-
lati ismereteket is szerezhetnek a témában.

Diákjaink októberben a Mûvelõdési Ház és
Könyvtár segítségével már meg is kezdték az
ismerkedést az új módszerrel oktatott tantárgy-
nak: a könyvtár dolgozói a gyöngyfûzés rejtel-
meivel, Skultéti Jánosné a körmönfonással,
Sólyom János a jászok és kunok eredetével és
Berta István Lajosmizse város és iskolánk
múltjával ismertették meg a gyerekeket.

A kezdeményezésnek nagy sikere volt tanít-
ványaink körében, akik elmondásaik alapján
nagyon várják a következõ project-napot.

Berta István
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Díj a növények orvosa-
gyógyszerészének

Bács-Kiskun Me-
gye Környezetvé-
delméért és Me-
zõgazdaságáért
Díját vehette át
2009. október 23-
án Keresztes Fe-
renc. Ezúton is
gratulálunk Ke-
resztes Ferenc-
nek, akit Lajos-
mizsén és a környezõ városokban úgy hívnak:
a növények „orvosa-gyógyszerésze”. A falurá-
diónak állandó szakkommentátora. Kiváló
szakértelemmel bír mind a mezõgazdaság,
kertészetek, gyümölcsösök, mind a szõlészet,
biogazdálkodás terén. 

Életpályájáról röviden annyit, hogy
Lajosmizsén végezte általános iskolai tanul-
mányait és a gimnáziumot, majd a Kertészeti
Egyetem kertészmérnöki, növényvédõ szak-
mérnökeként kapott diplomát. A valamikori
Kossuth téeszben dolgozott 25 évet, ahol gyü-
mölcstermesztéssel és növényvédelemmel fog-
lalkozott. 

Tõsgyökeres Lajosmizsei – Felsõlajosi lakos.
1996-ban saját céget alapított, amelynek tulaj-
donát képzõ Növénypatikában dolgozik jelen-
leg is, növényvédelmi szolgáltatással és keres-
kedelemmel foglalkozik. Szakmai tudásánál
csak szerénysége a nagyobb. 

További sok szép szakmai és emberi sikert
kívánunk az újság szerkesztõi és olvasói nevé-
ben! 

(szerk.)

Fotó: Rigó Pál

VÁNDORKIÁLLÍTÁS FELSÕLAJOSON
2009. október 16-án 11 órakor megnyílt a „Települési értékek határok nélkül” c.
kistérségi vándorkiállítás, melyet egy hétig tekinthettek meg az érdeklõdõk. A megny-
itó ünnepségen közremûködtek a Fekete István Általános Iskola Felsõlajosi
Tagintézményének 2.-3.-4. osztályos diákjai.

A kistérségbõl összegyûjtött kiállítási termékek mellett bemutatkoztak a településen
lakók is saját készítésû kézimunkáikkal. A Fekete István Általános Iskola Felsõlajosi
Tagintézményének, ill. a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsõlajosi
Tagintézményének növendékei bemutatták az „Õsz” témaköréhez kapcsolódó, igazán
kreatív munkáikat, emellett a felnõtt lakosság néhány képviselõje is felsorakoztatta
kézmûves termékeit.

A látogatók pozitívumnak tartották azt, hogy megismerkedhettek a környezõ
települések produktumaival és lehetõségük nyílt helyben információkat gyûjteni a
Hírös Hét keretében évrõl-évre megrendezésre kerülõ Térségi Kertészeti és Élelmisz-
eripai Kiállítás gazdag termékskálájáról.

A FELSÕLAJOSI SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM ÉPÍTÉSE

Szeptember elsõ hetében meg-
kezdõdtek a Felsõlajosi templom
építési munkálatai, a külsõ tartó
falazatok elkészültek, jelenleg a
mennyezeti boltívek építése fo-
lyik. Az összegyûjtött adományok
lehetõvé teszik, hogy az épület
még ez évben szerkezetkész álla-
potba kerüljön, 2010. tavaszán
pedig a terveink és lehetõségeink
szerint folytatjuk az építkezést.

Köszönjük önzetlen felajánlásaikat: Felsõlajosi Templomért Alapítvány kuratóriuma
Felsõlajosi Templomért Alapítvány folyószámla száma: 65500130-30038573-5400001

HÍREK FELSÕLAJOSRÓL

JÁSZKUN HUSZÁROK KEGYELETI EMLÉKHELYE

A Nagykunsági Szellemi Mûhely, a Honvédelmi Minisztérium és a HM Had-
történeti Intézete és Múzeuma megrendezésében 2009. okt. 17-én délelõtt
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán felavatták a jászkun huszá-
rok kegyeleti emlékhelyét. Ennek a megünneplésére a 13. Jászkun huszár-
ezred megalakulásának a 150. évfordulója volt a legmegfelelõbb idõpont.

A precízen megrendezett szép ünnepség a bandériumok és újkori kapi-
tányok tiszteletadásával a történelmi zászlók behozatalával – amely a jász-
kun induló zenéjére történt –, majd a díszõrség emlékmû elõtti felállásával
kezdõdött.

A Himnusz közös eléneklése után a kun verbunkot az Egres Kis Lajos
néptánccsoport táncolta el a Pipás zenekar kíséretére. Ezután nagyon szép
katonadalokat énekelt Balogh Márton elõadómûvész. „A velünk élõ törté-
nelem” címmel dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter mondta el ünnepi beszédét. Ezt követte Ari Kata-
lin tanárnõ elõadásában Szemere Bertalan: A huszár címû írásából egy részlet felolvasása. Ezután Ko-
vács József hozzátartozó kegyeleti emlékhely avató beszéde hangzott el. Az emlékhely leleplezését a Szó-
zat hangja mellett dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Kovács József hozzátartozó együtt végez-
te. Ezt a szép „feladatot” egyházi szertartás követte. Itt következett a „Takarodó” a hõsök emlékének a
tiszteletére, amelyet az egész ünnepségnek a fõszervezõje Fekete Imre olvasott fel. 
A látványos, ünnepélyes koszorúzás, ahol a két díszesen beöltözött katona vitte a koszorút, majd elhe-

lyezte az emlékhelyen, azután oldalt állva vigyázzál-
lásban adták meg a tiszteletet a koszorúzó szemé-
lyekkel együtt, széppé tették az idáig is jól megszer-
vezett eseményt. Lajosmizse, Kiskunlacháza és Sza-
badszállás együtt koszorúzott. Aki akart egyénileg is
elhelyezhette az emlékezés virágait. A díszõrség kivo-
nulásával véget ért az emlékezetes ünnepség.
Az emlékhelyre természetesen Lajosmizse neve is fel
van vésve a többi támogató mellett.

Sólyom János

Olvasói levél
Lajosmizsén a
Lehel utcai la-
kók kérelemmel
f o l y a m o d t a k
Basky András
po lgármes ter
úrhoz, valamint
a képviselõkhöz,
hogy a közvilágítást erõsítsék meg, mert
vannak lámpák, amelyekben kiégett az
energiatakarékos fénycsõ, sõt – a nagyobb
biztonság érdekében–jó lenne még új lám-
patestet is felszerelni. Az új lámpatest ré-
szére tartóoszlopra nincs szükség, mert a
már meglévõ villanyoszlop erre a célra
megfelel. Ennek a kérésnek a tárgyalása az
augusztus végi testületi ülés napirendi
pontjában szerepelt, melyen megszavazták
a kérelem teljesítését.

Október 9-én már felszerelésre került az
új lámpatest, egyúttal pedig a kiégett fény-
csöveket kicserélték újakra.

Ebben az esetben jólesõ érzéssel ki-
mondhatjuk, hogy a képviselõ-testület is-
meri azt a régi magyar közmondást, amely
úgy szól: Az ígéret szép szó, ha betartják
úgy jó! A Lehel utcai lakosok köszönik a
gyors intézkedést!

A Lehel utca lakosai nevében
Áldozó Gyõzõné

A Dél-alföldi ‘56-os Vitézi Rend
2009. október 3-án Szegeden
az alsóvárosi Mátyás temp-
lomban ünnepélyes keretek
között dr. Csire Gézát vitézzé
avatta. Gratulálunk!
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LAJOSMIZSE SPORTJÁBÓL

NB II. bajnoki férfi kézilabda mérkõzések:

2. forduló
Dabas VSE – MIZSE KC 31-26 (17-12)

Dabas, 100 nézõ; Vezette: Várhegyi – Zsák.
Mizse KC: Szabó Zs. – Sándor 7(5/4), Horváth 2,
Mészáros 4, Czövek 5, Farkas 5, Szórád 2(1/0).
Csere: Kovács (k), Peltzer,  Veszelszki 1, Tóth,
Králik , Bálint , Szabó. Edzõ: Szekeres László. Ki-
állítás: 8 ill. 8 perc, 7 m-es : 7/ 6 ill. 6/4.

Az NB-I/B-s játékosokkal megerõsített
dabasiak kezdték jobban a mérkõzést, de a 10.
perc után átvette a vezetést a MIZSE (5-7). Ez-
után azonban váratlanul leblokkolt a csapat,
szétesett a védekezés, és a hazaiak tetszés sze-
rint lõtték góljaikat, a 25. percre már 15-8-as ha-
zai vezetés állt az eredményjelzõn, s ezzel gya-
korlatilag el is dõlt a mérkõzés kimenetele, a hát-
ralévõ 35 percet már hiába nyerte meg a MIZSE,
ez már csak a szépítésre volt elegendõ.

A gyengébb egyéni teljesítmények mellett tak-
tikai hibák és fegyelmezetlenségek is hozzájárul-
tak a nem várt vereséghez! Ifjúsági mérkõzés:
Dabas VSE – MIZSE KC 32-37 (15-19)

3.forduló
MIZSE KC – Gyömrõ VSE 31-25 (14-14)

Lajosmizse, 200 nézõ; Vezette: Kopornyik-
Kovács. Mizse KC: Godán - Peltzer2, Jordán 1,
Horváth 4, Czövek 5, Veszelszki 2(2/1), Szórád
2. Csere: Szabó (k), Kovács (k),  Sándor 4(1/0),
Farkas 4(1/0), Mészáros 5 (1/0), Králik 2, Boda.
Edzõ: Szekeres László. Kiállítás: 8 ill. 10 perc.
Kizárás 1+1, 7 m-es: 5/1 ill. 0/0.

A bajnokesélyes – eddig 100%-os gyömrõi
csapat magabiztosan kezdte a rangadót, hisz 0-
3-ra majd 3-7-re is vezetett. Ekkor a 13. percben
járt a nagyóra amikoris ritmust váltott a hazai
csapat, s öt perc alatt öt gólt lõtt, és megfordí-
totta az eredményt 8-7-re. A vendégek azonban
nem hagyták és egy perccel az I. félidõ vége
elõtt 12-14-re vezettek, de huszáros hajrával, az
utolsó másodpercben egyenlített Mészáros.

A II. félidõt a hazaiak gyors három góllal kezd-
ték, elõnyüket tartották ugyan, sõt már öt góllal
is vezettek, de rendkívül szívós gyömrõi csapat
nem adta fel, ám az 55. perctõl kiütközött a ha-
zaiak jobb erõnléte, ami már 8 gólos elõnyt je-
lentett, s a vendégek az utolsó percben már
csak szépíteni tudtak, így a hazaiak nyerték a
rangadót, nagyon jó iramú, élvezetes mérkõzé-
sen. Ifjúsági mérkõzés: MIZSE KC – Gyömrõi
VSE 35-22 (17-7)

5.forduló
MIZSE KC – Salgótarjáni KC 33-28 (14-16)

Lajosmizse, 200 nézõ; Vezette: Buzás-Tóth.
Mizse KC: Godán – Peltzer, Jordán 2, Horváth 1,
Czövek 3, Veszelszki 9(4/3), Szórád 3. Csere:

Szabó (k),  Sándor 6(4/3),  Farkas , Mészáros 3
(1/0), Králik 3, Bálint 3, Szekeres. Edzõ: Szeke-
res László. Kiállítás: 6 ill. 2 perc, 7 m-es : 9/6
ill. 11/7.

A mérkõzés elsõ perceiben tapogatózó, ki-
egyenlített játék folyt a pályán, majd a vendégek
megléptek  három  góllal, ami meghatározta a
játék képét egészen a 47.percig (21-24). 
Ekkor a hazaiak védekezést váltottak, s az utolsó
13 percben 12-4-es szériát produkáltak a végé-
re elfáradó vendégek ellen. Ifjúsági mérkõzés:
MIZSE KC- Salgótarjáni KC 31-26 

6.forduló
Eger-Eszterházy SE – MIZSE KC 34-31 (17-11)
Eger, 100 nézõ; Vezette: Alapi-Kovács. Mizse
KC: Godán – Peltzer 4(3/3), Takács 5 (2/1), Hor-
váth, Czövek 7, Veszelszki 4 (2/1), Szórád 2.
Csere: Szabó (k), Sándor 2 (2/2),  Králik 1 , Bá-
lint , Mészáros 1,Farkas 5, Jordán. Edzõ: Szeke-
res László. Kiállítás: 6 ill. 8 perc, 7 m-es: 7/ 4
ill. 9/7.

A mérkõzés elején a hazaiak négygólos elõnyt
/7-3/ harcoltak ki, de szívósan küzdöttek a ven-
dég mizseiek. A 2-3 gólos elõnyt a félidõ hajrá-
jáig tartották a hazaiak, de a záró két percben
gyors három góllal hat gólos hazai elõnnyel tér-
tek pihenõre a csapatok. 

Szünet után nagyot változott a játék képe, a
vendégek átvették az irányítást s óriási küzde-
lemben a 20. percben átvették a vezetést is. Saj-
nos örömük nem tartott sokáig és a hazaiak a
játékvezetõk hathatós segítségével begyûjtötték
a két pontot így csapatunk továbbra is nyeretlen
vidéken. Ifjúsági mérkõzés: Eger – MIZSE KC
41-26 (21-13)

7.forduló
MIZSE KC – Mogyoródi VSK 40-28 (15-15)

Lajosmizse, 200 nézõ; Vezette: Petrovszki A. –
Petrovszki Sz. Mizse KC: Szabó, Sándor 3, Ta-
kács 11(5/5), Veszelszki 10(3/2), Szórád 2, Far-
kas 3, Horváth. Csere: Kovács (k),  Peltzer 3,
Czövek  4, Mészáros 1 , Králik , Jordán 2, Sze-
keres. Edzõ: Szekeres László. Kiállítás: 18 ill.
16 perc, 7 m-es : 8/7 ill. 4/3.

Már-már „törvényszerûen” a vendégek kezd-
ték jobban a mérkõzést, 4-1-re el is húztak.
14 percnek kellett eltelni ahhoz, hogy a hazaiak
átvegyék a vezetést, de a szünetre nem tudtak
elõnyt kicsikarni a szívósan küzdõ mogyoródi
csapat ellen.

Szünet után is még 11 percig folytatódott a ki-
élezett küzdelem (20-20) ekkor azonban a haza-
iak ritmust váltottak, sorra lõtték szebbnél-szebb
góljaikat a hazai közönség nagy örömére Takács
és Veszelszki vezérletével, s arattak nagyarányú,
magabiztos gyõzelmet. Ifjúsági mérkõzés:
MIZSE KC – Mogyoródi KSK 39-35 

A MIZSE KÉZILABDA CLUB közhasznú egyesü-
let megköszöni mindazoknak, akik 2008. évi
adójuk 1%-át felajánlották az egyesület részére,
mely összeget 23 509 Ft-ot az egyesület után-
pótlás nevelésére fordítjuk! Továbbra is várjuk
szíves felajánlásaikat. 

Adószámunk: 19048136-1-03
Sápi Zsombor

A LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás 

A Lajosmizsei VLC bajnokságban induló csapatai
veretlenek maradtak az elmúlt 5 fordulóban. A ser-
dülõk 100%-os teljesítménnyel vezetik a tabellát 8
gyõzelemmel, az ifjúságiak rosszabb gólkülönbség-
gel állnak a 2. helyen 9 gyõzelemmel, 2 vereséggel,
a felnõttek a középmezõnyben helyezkednek el (10.
hely) 3 gyõzelemmel, 4 döntetlennel és 4 vereséggel
a 16 csapatos mezõnyben.

Legutóbbi eredmények:

Serdülõ: Lajosmizsei VLC – Helvécia 14-0
gól: Ilonka 4, Duduj 3, Treiber 2, Kiss á. 2, Kis r.,
Halmavánszki, Szatmári
Ballószög – Lajosmizsei VLC 1-2
Gól: Ilonka, Treiber
Lajosmizsei VLC – Tiszaalpár 9-0 
Gól: Ilonka 3, Treiber 2, Halmavánszki 2, Nyitrai,
Valkai
Orgovány – Lajosmizsei VLC 0-4
gól: Ilonka, Duduj, Treiber, Sipos
Lajosmizsei VLC – Kunszentmiklós 18-0
gól: Ilonka 5, Válent 4, Duduj 2, Kiss á. 2, Kis r.3,
Halmavánszki, Sipos
Ifjúsági: Lajosmizsei VLC – Városföld  2-1
gól: Hajdú, Ács
Kunfehértó – Lajosmizsei VLC 1-11
gól: Hriazik 4, Sándor 2, Basky, Sánta d., Ács,
Cserni, Kollár
Lajosmizsei VLC – Pálmonostora  1-0
gól: Sándor
Jakabszállás – Lajosmizsei VLC 2-6
Gól: Hriazik 5, Sulyok
Lajosmizsei VLC – Lakitelek 5-4
gól: Hajdú, Ács , Hriazik, Cserni, Sánta D.

FELNÕTT: Lajosmizsei VLC – Városföld  2-1
gól: Sajó A., Suta
Kunfehértó – Lajosmizsei VLC 0-1  gól: Suta
Lajosmizsei VLC – Pálmonostora  3-3
gól: Sajó A., Mihut, Kun G.
Jakabszállás – Lajosmizsei VLC 2-2
gól: Sajó A., Árva
Lajosmizsei VLC – Lakitelek 2-2 gól:
Suta, Jurászik

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség (MGYL-
SZ) versenyrendszerében szereplõ csapataink közül
a 2000-ben és az 1998-ban születettek csapata is 1.
helyen végzett a megyei döntõben a 2008/2009-es
szezonban. Jutalmul õk kísérhették be a játékosokat
az október 24-én rendezett Kecskeméti TE-Ereco –
Ferencvárosi TC NB-I-es bajnoki mérkõzésen. A
SPORT 1 tv élõben közvetítette a találkozót, amely
nagy élmény volt klubunk ifjú labdarúgóinak.

Faragó Gyula

MIZSE KC – férfi kézilabda

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

FELHÍVÁS
Az Erdõ Fái Shaolin Kung-Fu Egyesület
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2009. de-
cember 6-án, vasárnap, 10 órától, a „II. Mi-
kulás Kupa Országos Bajnokság és nyílt
küzdelmû Shaolin Kung-Fu Magyar Baj-
nokság” rendezvényére, amelyet a lajosmi-
zsei Sportcsarnokban rendeznek meg.

Várunk Mindenkit Szeretettel!
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A mûvelõdési ház és a könyv-
tár október 26-án adott helyet
Walczer, de nekünk leginkább,
Jobbágy Tünde: Álmaimban
Amerika címû riportkötete be-
mutatójának. 

– Mindannyian tudjuk az
életrajzodból, de sokan sze-
mélyesen is ismernek Téged,
illetve a családodat, hogy
lajosmizsei lány vagy. Talán
kezdjük a beszélgetésünket a
legelején: mit vittél magaddal Lajosmizsérõl, hogyan
gondolsz vissza az itt töltött idõre, milyen érzésekkel
viseltetsz szülõvárosoddal szemben?

– Csak melegséggel gondolok vissza, hiszen a
gondtalan gyermekéveket töltöttem itt. Magammal
hoztam az emberek szeretetét, a nyíltságot, csalá-
dom támogatását. Tapasztaltam, hogy – ahogy ben-
nünket a Dunántúlon neveznek – az alföldi emberek
sokkal barátságosabbak…

– Röviden beszámolnál arról az idõszakról, amely a
nyíregyházi fõiskola földrajz-orosz szakától a brook-
lyni középiskoláig vezetett! Mivel töltötted az itthoni
éveid, s hogyan kerültél ki az USA-ba?

– Elsõ diplomám megszerzése után tanárként dol-
goztam általános- és középiskolákban Móron, ahol
most is élek. 2000-ben figyeltem fel egy osztrák-
amerikai oktatási szervezet felhívására, mely angolul
jól beszélõ matematika- és természettudományi sza-
kokat oktató pedagógusokat keresett az USA-ba. Pá-
lyáztam, a meghallgatáson Bécsben megfeleltem és
2001. augusztus 3-án kis családommal útnak indul-
tam. 

– A családod, gyermekeid hogyan élték meg a kint-
tartózkodást, könnyedén sikerült-e beilleszkedni az
amerikai, ill. utána visszaállni a magyar valóságba?

– Szerencsére könnyen alkalmazkodunk a kihívá-
sokhoz, de így is fél évbe telt, mire hozzászoktunk az
új környezethez, emberekhez, a gyerekek pedig az új
nyelvhez.

– A könyved, amely sok más témáról is szólhatott
volna, az illegális bevándorlók világát mutatja be ki-
lenc riportalany beszámolója alapján. A könyv legele-
jén leszögezed, hogy nem vagy szociológus, csak
egy a téma iránt érzékeny ember, aki semmit nem vál-
toztattál riportalanyaid szóhasználatából, az élõbe-
széd varázsát megõrizve próbáltad lejegyezni az el-
hangzottakat. Milyen módon tettél szert a kapcsolata-
idra? Mi alapján válogattál életutakat a könyvedben?

– Sok emberrel találkoztam, igyekeztem az illegá-
lis élet jellemzõ példáit összegyûjteni. Nagyon sok
magyar él, különösen Brooklynban. Magyarokba bot-
lik az ember a metrón, magyar iskolában, rendezvé-
nyeken. Ahogy beszélnek, az nem csak egyéniségü-
ket mutatja, hanem illegális létük sehol máshol meg
nem ismerhetõ valóságát is. Nagyon nehéz ennek a
körnek a bizalmába férkõzni, ez a kilenc ember meg-

tisztelt bizalmával, köszönet
érte.

– Amerika és a bevándor-
lás? Érdekes probléma, hi-
szen eleve bevándorlók épí-
tették fel ezt az országot
olyanra, amilyen. Az új be-
vándorlókkal nem bánnak
kesztyûs kézzel. Nem telt
még meg ez az ország, ill.
miért nem befogadóbb jelen
állapotában Amerika? (csak

feketén!)
– Az új bevándorlók helyzete sosem volt egyszerû.

Minden kapcsolatuk az anyaországhoz köti õket. Még
ha beszélnek is angolul, akcentusuk halálukig megkü-
lönbözteti õket. A hétköznapi emberek pedig nagyon
kegyetlenek, nem akarják érteni az akcentust. Sze-
rencsére a magyarokét roppant mulatságosnak talál-
ták.

– A könyved végén található elemzéseidben az
amerikai társadalom rétegzõdésénél szóltál arról,
hogy igazából nincsenek klasszikus kasztok, minden-
ki ide-oda mozoghat tehetségétõl, szerencséjétõl füg-
gõen. A társadalmi osztályba sorolást megszabja,
hogy hányadik generációs bevándorlók leszármazott-
ja az illetõ?

– Mindenképpen. Igazi munkához elsõ generációs
a legritkább esetben juthat. Marad tehát a takarítás,
kertészkedés, gyermekfelvigyázás, illetve azok a
munkák, amit az amerikaiak nem végeznek el.

– Meg tudnád fogalmazni azt, hogy mi a titka Ame-
rikának szerinted, mi az, ami fogva tartja azokat, akik
belekóstoltak, mi az a hatás, körülmény, amely kint
tartja a szerencsevadászokat annak ellenére, hogy
végtelenül siralmas, magányos, nyomorúságos élet-
helyzeteket mutattál be a riportjaidon keresztül?

– Sokan úgy érzik, a várthoz képest jóval könnyebb
egy amerikaival házasságot kötni, gyermekét ameri-
kai iskolába járatni, vagy vállalják az áldozatot gyer-
mekeikért, hiszen minden az USA-ban született gyer-
mek automatikusan amerikai állampolgár, a gyermek
nagykorúságáig a szülõt sem toloncolják ki. Na, és ott
van az amerikai álom mítosza, mely nem engedi,
hogy ezek az emberek üres kézzel érkezzenek haza,
attól függetlenül, hogy esetleg azért nincs pénzük,
mert minden megtakarításukat folyamatosan haza-
küldik.

– Te megfertõzõdtél-e Amerikával? Visszamennél?
– Az Amerikai Egyesült Államok gyönyörû ország.

Hat éve fordítottam egy természetfotós albumát, a
legszebb nemzeti parkok bemutatásával. Remélem,
egyszer élõben is láthatom…

(Walczer Tünde: Álmaimban Amerika, Novum
Verlag, Sopron 2009. Megtalálható a Városi Könyv-
tárban, kapható a Líra Könyvesboltban Kecskemé-
ten.) 

Varga Mária

Álmaimban Amerika – és a valóságban?

Emlékezés
Radnótira
Igen, tudjuk, reméljük, mindannyian megértünk már olyan pillanatot, amikor
angyal szállt el felettünk. November 9-én, Radnóti Miklós halálának évfor-
dulóján, a könyvtárban jelenlévõk ezt a pillanatot érezhették. 

A Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör a könyvtárral karöltve versértelmezõ
pályázatot hirdetett lajosmizsei nyugdíjasok számára. A pályázat értékelése
elõtti megemlékezõ pillanatok az emelkedettségnek, emberségnek olyan
mélységeit érintették, amelyet nagy élmény volt átélni.

A lajosmizsei pályázaton indulók: Homoki Imréné, Laczkó Józsefné,
Móczó Jánosné, Prágai Angéla, Sólyom János és Terhes Sándorné. A
pályázat résztvevõi Skultéti Árpád festõmûvész filcrajzát és Vinnainé Csurpek
Ágnes fazekas erre az alkalomra készített gyertyatartóját vehették át emlékül.   

(szerk.)

Lajosmizse Város Mûvelõdési
Háza és Könyvtára rendezvényei
Nov. 14. szombat, 14 óra
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas
vezetésével
A szakköri díj 1000 forint/fõ/alkalom.

Nov. 21. szombat, 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Gyöngyszövött ékszer készítése
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Nov. 21. szombat, 14 óra
Tûzzománc szakkör
Skultéti Árpád képzõmûvész vezetésével 
A szakköri díj 1500 forint/fõ/alkalom.

Nov. 24. – dec. 11.
Kiállítás óvódások õszi munkáiból

Nov. 26. csütörtök, 10.30 óra
Kisiskolás bérlet:
Betlehemi történet – zenés bábjáték
Maszk Bábszínpad

Nov. 28. szombat, 14 óra
Patchwork klub – Részvétel ingyenes
Dec. 2. szerda, 10.30 óra
Óvodás bérlet:
A csodabogyó – zenés bábjáték
Meseerdõ Bábszínház

Dec. 5. szombat, 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Tobozmanó készítés
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Dec. 5. szombat, 14 óra
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas
vezetésével
A szakköri díj 1000 forint/fõ/alkalom.

Dec. 12. szombat, 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Betlehem fakanálból
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Dec. 12. szombat, 14 óra
Patchwork klub – Részvétel ingyenes

Dec. 15. kedd, 17 óra
Karácsonyi Gála
Jótékonysági mûsor: belépõje árával rászoruló
gyerekek karácsonyi ajándékához járul hozzá
Belépõ: 400 Ft

Dec. 17. csütörtök, 17 óra
Jászolkiállítás megnyitója
Megtekinthetõ: dec. 22-ig

Dec. 19. szombat, 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Mézeskalács sütés
Vezeti: Szabóné Kispál Erika, Varga Mária
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Dec. 19. szombat, 14 óra
Tûzzománc szakkör
Skultéti Árpád képzõmûvész vezetésével 
A szakköri díj 1500 forint/fõ/alkalom

Fotó:
Rigó Pál
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HÁZIORVOS
Dr. Jankahidy Andrea 
Háziorvos, belgyógyász
Telefonszám:
76/356-184/226-os mellék
Rendel:
hétfõ: 8-12, kedd: 8-11 
szerda: 8-12, 16-17 
csütörtök: 8.30-12,
péntek: 8-12 

GYERMEKORVOS
Dr. Rónay Zsolt
Csecsemõ- és gyermekgyó-
gyász
Telefonszám: 
76/356-184/236-os mellék
Rendel:
hétfõ, szerda: 8-12 
kedd, péntek: 8-11 
csütörtök: 12-17 

CSECSEMÕ TANÁCSADÁS
Dr. Rónay Zsolt
Csecsemõ- és gyermekgyógyász
Telefonszám:
76/356-184/240-es mellék
Rendel: csütörtök: 8-10 óráig 

Dr. Takács Vilmos
Csecsemõ- és gyermekgyó-
gyász
Telefonszám:
76/356-184/240-es mellék
Rendel: hétfõ: 13-15

FOGÁSZAT
Dr. Faragó Márta
Fogszakorvos
Telefonszám:
76/356-184/222-es mellék
Rendel: hétfõ, kedd: 14-20 
szerda, csütörtök, péntek: 8-14 

Dr. Nulinek Ágnes
Fogszakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/230-as mellék
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök: 8-14 
szerda: 12-18, péntek: 11-17

Dr. Szántó Kristóf
Fogszakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/224-es mellék
Rendel:
hétfõ, szerda, péntek: 8-14 
kedd, csütörtök: 14-20  

FOGRÖNTGEN 
Emeleten
Dr. Nulinek Ágnes
Fogszakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/230-as mellék

Földszinten
Dr. Faragó Márta
Fogszakorvos
Telefonszám:
76/356-184/222-es mellék

SZÁJHIGIÉNIA
Szilágyi Halasi Anikó szájhigiénikus
Telefonszám: 
76/356-184/223-as mellék
kedd, csütörtök: 14-20
hétfõ, szerda, péntek: 8-14

ORVOSI ÜGYELET
Telefonszám: 76/356-173
Hétköznap: 16-8
Hétvégén és ünnep: 8-8

LABOR
Telefonszám: 
76/356-184/232-es mellék
Vérvétel: 7.00-9.30 óráig
Leletkiadás: 7-15  

SZEMÉSZET
Dr. Ács Tamás 
Szemész szakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/228-as mellék
Rendel: hétfõ, péntek: 7-10

Dr. Szloszjár Judit
szemész szakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/228-as mellék
Rendel: hétfõ:13-15, szerda: 8-12 

KARDIOLÓGIA
Dr. Augusztin Gábor
kardiológia, belgyógyász, 
foglalkozás egészségügyi, 
repülõ orvostan szakorvos
Bejelentkezés kedden és
csütörtökön 9-11 óráig a 
06-20/343-0982-es telefonszámon.
Rendel: szerda: 13-18

PSZICHIÁTRIA
Dr. Pelcz Yvette
Pszichiáter szakorvos
Telefonszám:
76/356-184/228-as mellék,
hétköznapokon 8-15 óráig: 
76/516-937.
Rendel: csütörtök: 16.30 -19.30  

THERMO AKUPRESSZÚRÁS
MASSZÁZS
Bejelentkezés alapján:
Fekete Erika: 70/7758 237

NÕGYÓGYÁSZAT
Dr. Végh Lajos
Szülész-nõgyógyász, onkológus sza-
korvos
Telefonszám: 
76/356-184/238-as mellék
Rendel: hétfõ: 9-13, szerda: 9-12
péntek: 9-12

TERHES TANÁCSADÁS
Dr. Kosztelny Iván 
Szülész-nõgyógyász, onkológus sza-
korvos
Telefonszám:
76/356-184/238-as mellék
Rendel: kedd: 13-15 

BÕRGYÓGYÁSZAT
Dr. Hajdú Klára
Bõr-és nemi gyógyász, venerológus,
kozmetológus 
Telefonszám: 
76/356-184/238-as mellék
Rendel:  kedd: 8-11 

DIABETOLÓGIA
Dr. Keresztesi Sándor
Nephrológus, diabetológus
Idõpont egyeztetés a 
06/70-329-2245-ös telefonszámon.
Rendel: hétfõ: 12.30 - 14.30 

REUMATOLÓGIA
Dr. Tóth Zoltán
Reumatológus szakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/211-es mellék
Rendel: szerda: 8.30 – 12.30

Dr. Csire Géza
Háziorvos, belgyógyász,
Reumatológus szakorvos
Telefonszám: 
76/356-184/211-es mellék
Rendel: csütörtök: 12 -16

ORTOPÉDIA
Dr. Sárkány Jenõ
ortopéd szakorvos
Idõpont egyeztetés a 
76/455-154-es telefonszámon.
Rendel: hétfõ: 15-17

FIZIOTERÁPIA
Telefonszám: 
76/356-184/233-as mellék
Rendelés: hétfõ-csütörtök: 
8-13, 16-18
péntek: 8-13 

GYÓGYTORNA
Jekkel Orsolya gyógytornász
Bejelentkezés a 
06-20/959-4496-os telefonszámon.
Rendelési idõ:
kedd, szerda: 15-18 
csütörtök, péntek: 15-17

GYÓGYMASSZÁZS
ISZAPPAKOLÁS 
TANGENTOR
Rendelési idõ:
hétfõ-péntek: 6-12, 12.30-19 

REFLEXOLÓGIA
Molnár Károly természetgyógyász
Bejelentkezés a 
06-20/924-3158-as telefonszámon.
Rendelési idõ: csütörtök: 7-22

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ BOLT
Telefonszám: 76/455-154
hétfõ: 8-18 óráig
kedd-péntek: 8-12 óráig

VÉDÕNÕK
Telefonszám: 
76/356-184/237-es mellék

Várandós anyák részére tar-
tott védõnõi tanácsadás:
Schnörch Péterné
kedd:8-10
Terenyi Nóra
kedd: 10-12 
Tábiné Szõrös Alice
kedd: 12-14 
Labanczné Tercsi Erika
kedd: 14-16 

Csecsemõk, gyermekek
részére tartott védõnõi
tanácsadás:
Schnörch Péterné
péntek: 7.30-9.30
Terenyi Nóra
szerda: 7.30-9.30
Tábiné Szõrös Alice
hétfõ: 7.30-9.30
Labanczné Tercsi Erika
csütörtök: 13-15 

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
Telefonszám:
76/356-184/235-ös mellék

Rendelkezésre állás ideje:
Lajosmizse
hétfõ: 8-12
kedd: 8-11, 13-16
szerda: 13-16
csütörtök: 8-12
péntek: 8-11

Felsõlajos: szerda: 8-11

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Telefonszám:
76/356-184/239-es mellék

Rendelkezésre állás ideje:
Lajosmizse

hétfõ: 13-16
kedd: 11-12
szerda: 8-12
csütörtök: 13 - 16
péntek: 11-12

Felsõlajos: kedd: 10-12

RÉV
SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTÕ
SZOLGÁLAT
Telefonszám:
76/415-466, 76/508-499
Kéthetente,
keddi napokon: 10-14  

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN LÉVÕ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A következõ véradás ideje az Egészségházban
december 17. csütörtök. Számítunk a Véradókra.

„Köszönjük segítségüket!"
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