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20.évfordulóját

1993-2013
Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának

Basky András polgármestert kérdeztük: A város hogyan készül erre a jeles évfordulóra?  
A polgármesterrel készült riport a 2. oldalon olvasható.

Fotó: Rigó Pál

Fotó: Rigó Pál

Dr. Balogh László, Lajosmizse város  
új jegyzője bemutatkozik az 5. oldalon

Régi-új vezető: Józsáné dr. Kiss Irén a 9. oldalon nyilatkozik arról, 
hogy az Egészségházban maradnak-e a szakrendelések?
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tünk. Ebben az évben megvalósítjuk a nyertes 
belvíz-elvezetési pályázatunkat. Előkészítettük 
a szennyvízberuházás és a szennyvíztelep bő-
vítésének ez évi kezdését… Felsorolásomban 
csak a jelentősebb forrásigényű beruházásokra 
szorítkoztam, a teljesség igénye nélkül. Eze-
ken kívül sok olyan program, vagy fejlesz-
tés is megvalósulhatott, amelyet az itt élők, a 
közszolgáltatást igénybevevők vagy nyújtók 
kezdeményeztek, s életüket jobbá tettük az-
zal, hogy az Önkormányzat e programokat is 
támogatta. Ilyenek a szakemberek foglalkoz-
tatása, fejlesztő-, prevenciós programok meg-
valósítása, iskola belső udvarának rendezése, 
iskolai díszterem, Idősek parkja kialakítása, la-
kossági út-és járdaépítések, ivóvízminőség ja-
vítása, közbiztonság, sport és társadalmi szer-
vezetek támogatása… 

Természetesen tudjuk és látjuk, hogy sok 
területen van még szükség fejlesztésre, változ-
tatásra és ezek majd a következő évek fontos 
feladatai lesznek.

– Mit tervez a város vezetése ebben az év-
ben?

– A szennyvízberuházás előkészítő munká-
lataival addig eljutottunk, hogy a tavasszal el-
kezdjük a konkrét kivitelezést. Az óvodabővítés 
sikeres megvalósításával már az ősszel szeret-
nénk indítani a 3 új óvodai csoportot. Remél-
hetőleg az óvodások birtokba vehetik tornater-
müket is. Ebben az évben lesz a belvízvédelmi 
rendszer felújítása, benne reményeink szerint 
az Iskola-tó rendezése is.

– Az Iskola-tó rendezése mit jelent, és a 
reményeket mi alapozza meg? 

– A közelmúlt belvizes esztendejének fel-
adatait, tanulságait leszűrve pályázatot készí-
tettünk ennek megoldására. A belvízrendezési 
program része - többek között - az Iskola-tó 
medrének mélyítése, a nád visszaszorítása, a 
partszakasz rendezése annak érdekében, hogy a 
tó megfeleljen zápor-tározónak is. A teljes pro-
jektre 203 824 000 Ft-ot nyertünk, amely a Tó 
felsorolt munkálatainak költségét is tartalmaz-
za. A támogatási szerződés aláírása megtörtént, 
így reménykedésünk alapja ez. A megkötött 
szerződés szerint a felsorolt tórendezési mun-
kák idén megvalósulnak. Innen már könnyebb 
továbblépni, hogy a Tó külső partszakának, 
környezetének rendbetétele is megvalósulhas-
son a projekten felül, elsősorban önkormány-
zati, lakossági, helyi, szponzori összefogással, 
mert sajnos a külső partszakasz rendezése nem 
lehetett a pályázat része. 

– Mennyibe kerülne a külső partszakasz, 
környezet rendezése a Tónál?

Csak a képzelőerőnk és a pénztárcánk szab-
hatnak határt. Korábban elkészített tervekkel 
már rendelkezünk. E tervek alkalmasak arra, 
hogy a lakosság, a helyi cégek vezetői és mun-
katársai véleményt nyilvánítsanak és a beérkező 
javaslatok figyelembevételével kiviteli terv ké-
szülhessen. Megítélésem szerint az idén a tó kö-
rüli munkák első szakasza is megvalósulhat. Ez 

– Ilyen fiatal lenne Lajosmizse? – Kérdez-
zük Basky Andrást, Lajosmizse Város polgár-
mesterét.

– Ilyen fiatal város. Területén a korai bronz-
korban már az ember első nyomai megtalálha-
tók. A Benei területéről honfoglalás kori leletek 
kerültek elő. A Honfoglalás után a Duna-Tisza 
köze a fejedelmi törzs területe lett, ahol legelte-
tés folyt. A tatárjárás előtti időkben királyi bir-
tokként szerepelt a mai Lajosmizse területe. Az 
első településeket a tatárjárás (1241-1242) után 
IV. Béla király (1235-1270) által a Balkánról 
visszatelepített kunok létesítették Mizse-szál-
lása vagy Mizseháza-szállása, Lajos-szállása 
és Bene-szállása néven. Folytathatnánk a tör-
ténelmi előzményeket, amelyek mind azt bi-
zonyítanák, hogy Lajosmizse területe régóta 
lakott. A redemptio után (1745) a lakosság nö-
vekedése következtében 1877-ben önálló tele-
püléssé alakult „Jász-Lajos-Mizse Nagyköz-
ség” néven. Lajosmizse értékteremtő, szorgos 
lakosságának köszönhetően pedig megkaptuk 
a városi jogállást 1993. szeptember 1-én. 

– Hogyan készül az Önkormányzat erre a 
jeles évfordulóra?

– 2006. óta polgármesterként, előtte a Kol-
légium vezetőjeként és képviselőként is része-
se, alakítója lehettem a város életének. Akkor 
és most is a közszolgálat elsődleges felada-
tának tekintem, hogy segítsük elő Lajosmi-
zse fejlődését, az itt lakó emberek érdekeinek 
képviseletét. Fontosnak tartom a sokszínű, jó 
minőségű közszolgáltatásokat - egészségügy, 
oktatás, közigazgatás, művelődés, sport…–, 

amelyek mind-mind építőkövei az itt élő lakos-
ság megmaradásának. Legalább ennyire fontos 
a vállalkozásokat is kiszolgáló korszerű, fejlett 
városi infrastrukturális környezet megterem-
tése. Ezek megtartása, fejlesztése a legfontosabb 
most is. 

– Ezen a téren vannak-e eredmények? 
– Ha csak a közelmúlt – 2006-2013 közöt-

ti időszak – önkormányzati történéseit vesszük 
górcső alá, ez alatt a 7 év alatt mintegy 4 mil-
liárd forint nagyságrendű beruházást tudunk 
megvalósítani nyertes pályázatainknak és az 
önrésznek köszönhetően. 

– Melyek ezek a beruházások?
– A kisgyermekeknek helyi, közösségi 

összefogással játszóteret, pályázati úton böl-
csődét építettünk. Az idén az óvodásoknak 
bővítjük a meglévő óvodai csoportszobákat, 
tervezünk még fejlesztő szobát és tornatermet. 
Az iskoláskorúaknak a mai kor kihívásainak is 
megfelelő interaktív táblákkal szereltük fel az 
iskolai tantermek többségét. Sikerült korszerű-
síteni az iskola és a sportcsarnok energetikai 
rendszerét. Megvalósítottuk az Egészségház 
akadály-mentesítését, az egészségügyi gépek 
cseréjét, új szakrendeléseket indítottunk. Az 
időseink ellátására kialakítottunk új idősgon-
dozó részleget. Fejlesztettük a könyvtár infor-
matikai ellátottságát, új művelődési, szabad-
idős tevékenységi formákkal támogattuk az 
iskolai oktatást. Több közutat, kerékpárutat, 
járdát építettünk. Megtörtént a folyékony és 
szilárd hulladéklerakó telepek rekultivációja. 
A temetőben új ravatalozót és urnafalat építet-

Lajosmizséért KözaLapítvány FeLhívása

TiszTelT Adományozók! 
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták Közalapítványunkat.
A közalapítvány 2013. évi céljai

Iskola-tó rendezésének támogatása•	
„Lajosmizse – 2013”•	  című kiállítás és vásár megrendezésének támogatása
2013. évi városfejlesztési célok megvalósulásának támogatása•	
lajosmizse várossá válásának 20. éves évfordulója méltó megünneplését •	
szolgáló rendezvények, programok, kiadványok támogatása

amennyiben egyetértenek e célokkal, kérek minden Kedves adózót, támogassa 
adója 1%-val a Közalapítványt! Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat, 
adományaikat az alábbi számlaszámra fizethetik be. Kérjük, hogy befizetéskor 
jelöljék meg az adományuk célját!

Bankszámlaszám: 

oTP Bank nyrt. 11732167-20078735
a közalapítvány adószáma: 18347250-1-03
lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

1993-2013

Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse 
várossá válásának 20. évfordulóját

LAJosmIzsE Város ÖnKormányzAtA és LAJosmIzsEI KÖzÖs ÖnKormányzAtI HIVAtAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Szerda 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30
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elsődlegesen jelentené a Tó körbe járhatóságát, 
sétányok, sportolásra (futásra, kerékpározásra) 
alkalmas területek kialakítását, a meglévő szán-
kózó domb rendezését, pihenést szolgáló padok 
kihelyezését, a közbiztonság érdekében kande-
láberekkel a közvilágítás megvalósítását és nö-
vények telepítését. A felhívásokat közzétesszük. 
Ez úton is kérek Mindenkit, támogassa a Tó-
rendezés idei megvalósulását!

– Milyen rendezvények várhatók a 20 éves 
születésnapját ünneplő városban?

– A rendezvények jelentős része a várossá 
válás 20 éves évfordulója jegyében zajlik majd. 
A 2013-as évi rendezvénynaptárunkat közzé-
tettük a www.lajosmizse.hu városi honlapun-
kon, amelyek természetesen még gazdagodnak, 
színesednek. Kérem, ismerkedjenek meg vele, 
hiszen sok, szép programunk lesz! Szeretet-
tel hívunk és várunk Mindenkit! Ünnepeljünk 
együtt, legyünk büszkék a közösen elért ered-
ményekre! Látogassunk el minél többen a váro-
si rendezvényekre, és ahogyan az előző években 
összefogással létrehoztuk a játszóteret, az „Idő-
sek parkját” és rendeztük az iskola udvarát, úgy 
összefogással tegyük szebbé a mindannyiunk 
szívügyének tekinthető Iskola-tó környékét is! 

 szerkesztőség

Lajosmizse Iskola-tó és környezete rehabilitációs terve

Lajosmizsei KuLtúrapártoLó  
aLapítvány FeLhívása 

TiszTelT Adományozók! 
2013-ban ünnepeljük várossá nyilvánításunk 20. évfordulóját. Ezzel egyidős a Lajos-
mizsei Napok rendezvénysorozat is, melyet augusztus 17-20-ig tartunk. Többek közt 
tervezünk könyvbemutatót, kiállításokat, színházi előadást, koncerteket, főzőversenyt 
Benke László közreműködésével, gyermekprogramokat. Hogy méltó módon tudjunk 
ünnepelni ezt a jubileumi alkalmat, kérjük adományával támogassa alapítványunkat! 

lajosmizsei Kultúrapártoló alapítvány számlaszáma:

51700162-11074881 
Király Zsuzsanna

Kuratórium elnöke

lAkossági Fórum
Kedves Lajosmizseiek! Mindenki véleménye számít.

Kérjük, mondja el véleményét az Iskola-tó rendezéséről!
Lakossági Fórum ideje: 2013. április 30-án 9 órakor.

Helye: Városháza, I. Emeleti tanácskozó terem.

Intézkedési javaslatok
1. mederkotrás, tómederben nyílt vízfelülte 

megtartásához szükséges medermélység 
kialakítása;

2. tóparti nádas írtása, a terület mederkotrása;
3. megmaradó nádszegélyek partrendezése;
4. vízparti erdőállomány telepítése;
5. csőáteresz építése
6. iskola és óvodafelőli telekhatármódosítás, 

kerítésbontás, kiszabályzott helyen új kerítés építése
7. tóparti sétaút környezetének tereprendezése;
8. vízparti gyepek telepítése
9. erdőállomány telepítése
10. ligetes növénytelepítések létesítése
11. cserjetelepítések
12. kertészeti faanyag telepítése, gyepesítések
13. faberendezések gyártása és kihelyezése
14. csatlakozó közterület útburkolatának kiépítése
15. tanösvény pallósorának kiépítése
16. tómeder és tópart rendszeres és időszakos 

karbantartási munkáinak elvégzése
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A Magyarvíz Kft. sikertörténete 2002-ben 
kezdődött, s a mai napig tart, hiszen 2013-ban 
is az Év Terméke Díjas a Mizse. Most az 1 literes 
termék nyerte el az innovációs díjat. Ez úton is 

gratulálunk! Az érdeklődők további in-
formációkat megtudhatnak a www.pri-
maveraviz.hu honlapon.

2013. 03. 12-i találkozó résztvevői: 
a házigazda Magyarvíz Kft., Lajosmizse 
és Felsőlajos polgármestere, képvise-
lőik, a közös hivatal jegyzője, közintéz-
ményeik vezetői valamint az Örkényi 
Takarékszövetkezet, K&H, Liza Hotel, 
Dekorzs Kft., Merkazit Kft., Ki-GA-Kft., 
Szent István Patika, Házisweet Kft., Go-
mép Kft. Johanna Kft, Prométeo.hu Kft., 
Mizse Coop Rt., Tanyacsárda Kft., Geo-
sense Kft. cégek képviselője/vezetője és 

Kollár Imre, Kollárné Sarkadi Éva őstermelők. 
Ez úton is tájékoztatjuk a Tisztelt Cégve-

zetőket, hogy e kapcsolattartási forma nyi-
tott, bárki csatlakozhat. Várjuk azok jelent-

kezését is, akik a következő találkozó (május) 
helyszínét vállalják; Cégüket és az együttmű-
ködési lehetőségeket bemutatják.

 Józsáné dr. Kiss Irén

FELHíVás ünnEpI KIADVányBAn  
VALó részVétELrE!

Lajosmizse várossá nyilvánításának 20. év-
fordulója alkalmából ünnepi kiadvány megjele-
nését tervezzük. A 100 oldalas kiadványban le-
hetősége lesz bemutatkozásra minden városban 
működő üzleti-gazdasági szektor szereplőnek, 
szolgáltatásban résztvevőnek, közintézményi, 
nonprofit és profit érdekeltségű szervezetnek, 
a civil szféra szereplőinek, sport- és művészeti 
tevékenységet végző egyesületnek, magánsze-
mélynek. 

Bővebb információ: Lajosmizsei Közös  
Önkormányzati Hivatal titkárság: 76/457-575  

művelődési ház és könyvtár: 76/555-053

A szponzorációban jeleskedő cég vezetője, Gulyás 
Mikós ügyvezető egy üzemlátogatásra invitálta cég-
vezető társait. A termelés izgalmas műveletsorainak 
megtekintése után Házigazdánkat kérdések sorával 
ostromoltuk a jó hangulatú találkozón. Majd Basky 
András polgármester Lajosmizse 2013. évi város-
fejlesztési céljairól és az együttműködési formákról 
beszélt, a cégekkel közös kiállításról, kiadvány ké-
szítéséről.

KLAsztErEK
Kedves Olvasó! Ahogy a Hírlap decemberi számában ígértük, hírt adunk működésünkről. A helyi 
közösségi célok támogatásában résztvevő cégek vezetőinek újonnan kialakuló, formálódó kapcso-
lattartási módja, a Cégvezetők Klubja találkozójának következő helyszínét a Magyarvíz Kft. adta.

Lajosmizse 1993. szeptember 1-én nyerte el városi jogállását, s ily módon 
ebben az esztendőben ünnepelhetjük Lajosmizse várossá válásának 20. év-
fordulóját. E jeles évforduló méltó megünneplésére készülünk. A főbb rendez-
vényeket tartalmazó rendezvénynaptár a www.lajosmizse.hu honlapon elérhető. 
E programok még gazdagodnak, színesednek menetközben is.

A rendezvényeink között központi helyet szánunk a – programjait tekintve 
jelenleg is formálódó – XX. Lajosmizsei Napoknak. E napok rendezvénysorozata 
keretében tervezünk olyan tematikus kiállítás megszervezését, amely méltán 
reprezentálja a városunkban működő üzleti-gazdasági szektor szereplőit, a he-
lyi lakosság ellátásában szolgáltatásaikkal résztvevő közintézményi, nonprofit 
és profit érdekeltségű szervezeteket, a civil szférát, a sport-tevékenységet mű-
velőket és a művészeti tevékenységet végzőket egyaránt. A kiállítás célja, hogy 
közismertté váljanak azok az egyéni vagy csoportos, szakmai-, gazdasági-, mű-
vészeti vagy sportsikerek, amelyek értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak 
Lajosmizse hírnevének növeléséhez és elért eredményeikkel pozitív példát mu-
tatnak a felnövekvő nemzedéknek. Célunk az is, hogy az üzleti-szakmai kap-
csolatok sokoldalú bővítése révén, a kiállítás ideje alatt előadások és fórumok 
szervezésével az Önkormányzat hozzájáruljon a gazdasági megújuláshoz, szak-
mai együttműködések és innováció kialakulásához.

A Kiállítás címe: „LAJosmIzsE – 2013” KIáLLítás és Vásár
A kiállítás tervezett ideje: 2013. augusztus 18-19.
A jelentkezés határideje: 2013. április 30.
A jelentkezés módja: www.lajosmizse.hu 
önkormányzati honlapon történő regisztráció.

A kiállítást díjazzuk, a látogató közönség szavazatai alapján.
Helyszín: A jelentkezésektől függően választjuk meg a helyszínt. 
A részvétel feltétele: A kiállításon történő részvétel térítésmentes. A kiállítás 
megrendezésével felmerülő költségek miatt azonban az Önkormányzat fogadja 
az önkéntes adományokat a Lajosmizséért Közalapítvány OTP Bank Nyrt.-nél 
kezelt 11732167-20078735 számlaszámon. Közalapítvány adószáma: 
18347250-1-03.
Költségek: A kiállító gondoskodik saját installációja megvalósításáról és költ-
ségei viseléséről. 
A kiállítást szervező: Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesz-
tési és Közbeszerzési Bizottsága, amely a kiállítás megvalósításáról megbeszé-
lést hív össze 2013. május 15-én, 13 h-ra, a Művelődési Házba.

KLAsztErEK – HáLózAt 
A külföldi tapasztalatok, információk alapján a nemzetgazdaságok stabilitása, fejlődése, értékte-

remtő képességének javulása szempontjából meghatározó jelentőséggel bírhat a klaszterek kialakulása, 
az egyes klaszterek együttműködése. KLASZTER, a cluster (halmaz, csoport) angol kifejezés magyarított 
leírása, jelentése HÁLÓZAT. A szereplők közötti ésszerű, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés 
gondolatát jelenti. A cégek azért működnek szívesen klaszterszerű környezetben, mert előnyökhöz jutnak, 
kihasználva az erős helyi és a saját iparáguk más piaci szereplőivel a kapcsolatokat, így megnövelik az 
adott régió ipari sűrűségét, a klaszter erejét és maga a klaszter koncepció nagyobb nyilvánosságot kap 
helyi és regionális szinten. Az azonos értéklánc mentén hálózatosan működő vállalatok, vállalkozások 
közötti kapcsolatok egyik legjelentősebb versenyképesség-fokozó tényezője, ha együttműködést alakí-
tanak ki a termelés és a fejlesztés mellett a háttériparral és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szerve-
zetekkel, intézményekkel. A gazdasági klaszterek kialakulása egy válaszreakcióként is értelmezhető a 
megváltozott gazdasági (globalizált) környezetre: a fejlődési igény, az innováció, a hatékonyság, a minél 
gyorsabb reagálás és piaci alkalmazkodás kielégítésére.
 (Forrás: www.klasztermenedzser.hu)

FELHÍVÁS: „LAJOSMIZSE – 2013” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Lajosmizse Város Önkormányzata az alábbi felhívással fordul valamennyi érdeklődőhöz:

Kontakt személyek: 
Józsáné dr. Kiss Irén, 06-30/395-2575, jozsanekissiren@gmail..com

sebők márta, 06-30/965-6101, sebok.marta@sebokaudit.hu
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Köszönöm a gratulációt és természetesen a 
bizalmat. Érzem és értem azt a bizalmat, amely 
kinevezésem óta árad felém és mindent megte-
szek annak érdekében, hogy erre rászolgáljak.

– Az életútjából kitűnik, hogy családja és 
szakmai pályafutása miatt is sok szállal kötő-
dik Lajosmizséhez.

– Igen, az egyetemi éveket leszámítva La-
josmizsén élek születésem óta. Idefűz a csalá-
dom és a föld szeretete, hiszen tanyán nőttem 
fel gyermekkoromban. Számomra természetes 
volt, hogy a tanulmányok befejezését köve-
tően visszatérek szülővárosomba, itt telepedek 
le, alapítok családot és vállalok munkát. Köz-
gazdasági és jogi tanulmányaim jó alapot szol-
gáltattak ahhoz, hogy átlássam az önkormány-
zat, a hivatal és az intézmények gazdálkodási, 
vagyoni, pénzügyi és költségvetési feladatait. 
Mindezek mellett volt alkalmam megismerni a 
hatósági munkát is. E szakterületeken szerzett 
szakmai tapasztalatok most sokat segítenek. 

– Hogyan teltek az első hetek a hivatal 
élén? 

– A Polgármesteri Hivatalban eltöltött 9 
év után a Munkatársak és a hely ismerete már 
adott volt, így egyből a szakmai szempontok-
kal kezdhettem a munkát. A 2013-as év jelentős 
változásokat hozott a közigazgatásban és az ön-
kormányzatok működésében. Az újonnan fel-
állított járási hivatalok több államigazgatási fel-
adatot átvettek, döntően az ún. körzetközponti 
jegyzői hatásköröket. A feladatokkal együtt 15 
fő köztisztviselő is távozott. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tör-

vény alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
és Felsőlajos Község Önkormányzata megálla-
podott és 2013. március 1-jével létrehozta a La-
josmizsei Közös Önkormányzati Hivatalt. Így 
az elmúlt hetekben, az operatív feladatok vitele 
mellett, a megváltozott létszámnak, közigazga-
tási jogköröknek megfelelő új szervezeti felépí-
tés és működés kialakítása volt a legfőbb cél. 

– Változott-e a hivatal szerepe az önkor-
mányzati működésben?

– A közös önkormányzati hivatal elsődle-
ges rendeltetése most is a döntés-előkészítés, 
és a döntések végrehajtásának a szervezése. E 
funkciók továbbra is kiterjednek mind az önkor-
mányzati, mind az államigazgatási döntésekre, 
függetlenül attól, hogy azok a képviselő-testület, 
a polgármester vagy a jegyző hatáskörébe tartoz-
nak. További (új) feladata a közös önkormány-
zati hivatalnak, hogy közreműködik az önkor-
mányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködések összehan-
golásában is. A korábbi szabályozással összhang-
ban a közös önkormányzati hivatalnak továbbra 
sincs önálló döntési jogköre, ugyanakkor sze-
repe meghatározó az önkormányzati működés 
szempontjából. Az önkormányzat hatékony és 
tervszerű működésének, a közszolgáltatások 
színvonalas ellátásának elengedhetetlen feltétele 
olyan apparátus léte, amely a törvényes működés 
mellett képes a döntés alapját jelentő szakmai al-
ternatívák feltárására és kidolgozására is.

– Milyen tervekkel kezdi meg munkáját?
– Jegyzőként feladatom, hogy a törvényes-

séget biztosítsam és őrizzem azt a hatályos jog-

szabályok mentén. Célom, hogy a csökkentett 
létszámmal dolgozó apparátus munkatársai 
szakszerűen, gyorsan, jogszerűen végezzék fel-
adatukat, az itt élő lakosság teljes megelégedésé-
re. Fontosnak vélem az ügyek emberközpontú 
intézését. Mindezek érdekében feltétlenül szük-
séges a belső munkaerő-tartalékok feltárása és 
az arányos munkaterhek kialakítása. Központi 
kérdés a közelmúltban átalakult önkormányzati 
finanszírozási rendszert figyelembevevő straté-
gia kidolgozása is. Pénzügyi téren ezért - a kép-
viselő-testület szándékának megfelelően - szük-
séges áttekintenünk, hogyan működtethetnénk 
még takarékosabban, hatékonyabban a várost 
és hogyan tudnánk kiadásainkat csökkenteni, 
bevételeinket növelni. A végső cél természete-
sen településünk fejlődésének elősegítése és ez-
zel az itt élő emberek szolgálata. 

 szerkesztőség

Dr. Balogh László  
Lajosmizse város új jegyzője
Basky András polgármester 2013. március 1-től dr. Balogh Lászlót nevezte ki  
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új jegyzőjévé. Ez alkalommal  
köszöntjük a jegyzői székben és gratulálunk Önnek a kinevezéséhez!

Dr. Balogh László 1970. november 17-
én, Lajosmizsén született. A gimnáziumi 

évek után a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen tanul. Itt felsőfokú tanulmá-
nyait 1995-ben abszolválja. Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán 2004-ben szerez jogász diplomát. 
Szakmai pályafutását Lajosmizsén kezdi. Kez-
detben polgári szolgálatosként, majd 2004-
től kinevezett köztisztviselőként dolgozik a 
helyi Polgármesteri Hivatalnál, belső ellenőr 
munkakörben. Közben folyamatosan képezi 
magát, 2007-ben Közigazgatási szakvizsgát 
tesz, 2010-ben a Vám-és Pénzügyőri Iskola 
„Gazdasági és igazgatási” képesítését szerzi 
meg, majd 2012-ben a Nemzeti Adó-és Vám-
hivatal „Közbeszerzések pénzügyi ellenőrzé-
se” szakmai továbbképzését teljesíti. Nős, 
egy gyermeke van, László, aki óvodás. Szülei 
nyugdíjasok, Andrea húga igazgatás-szervező 
és jogász, Gábor öccse közgazdász.

Március első napjaiban a Lajosmizsei 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
megkezdte a tűzvédelmi alapok átadását 
a helyi óvodába és az iskolába. A foglal-
kozás célja: bemutatni, megismertetni a 
gyermekekkel a tűzoltói munkát, vala-
mint elosztatni a félelmet és a bizony-
talanságot. Az előadás sorozat kezde-
tén elméleti oktatásban részesültek az 
óvodások, iskolások. A tájékoztatás kö-
vetkező lépése gyakorlatban történik, 
a tűzoltóság épületében. A gyakorlati 
oktatás színvonalának növelése érdeké-

ben tűzoltók látványos bemutatókat tartottak és 
tartanak minden látogatás alkalmával a képzés 
zárásáig. A tanév végéig minden résztvevő köz-
vetlen láthatja tűzoltóink munkáját, beavatko-
zás nehézségeit, felpróbálhatják egyéni védőfel-
szereléseinket, kipróbálhatják egyes eszközein-
ket. A tűzoltók minden alkalommal felhívják 
résztvevők figyelmét a megelőzés fontosságára, 
környezetünk veszélyeire és a környezetvéde-
lemre figyelmet, így képet kapnak a környezetre 
gyakorolt káros hatások elkerülésére, valamint 
arra az esetre, ha megtörtént a baj mit kell tenni 
addig amíg a segítség megérkezik.

 Sánta Tibor 
 tűzoltó parancsnok
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kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

tŰzVéDELmI Képzés A LAJosmIzsEI óVoDáBAn és Az IsKoLáBAn
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szállítás 2013.
Május 1. (szerda) helyett május 4. szombat, 

május 20. Pünkösd hétfő helyett május 18. 
(szombat), augusztus 20. (kedd) helyett au-
gusztus 17. (szombat), október 23. (szerda) he-
lyett október 26. (szombat), november 1. (pén-
tek) helyett november 2. (szombat), december 
25. (szerda) helyett december 21. (szombat), 
december 26. (csütörtök) helyett december 
28. (szombat). 

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési 
kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás

Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a hulladékkezelési közszolgál-
tatásról szóló önkormányzati rendelete szabá-
lyozza a díjfizetési kedvezménnyel kapcsolatos 
előírásokat. A közszolgáltatási díj összegéből 
kedvezményre jogosult az a magánszemély, 
aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Vá-
rosban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában 
tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 
70. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény 
iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal emeleti 3-as irodájában kell 
benyújtani. 
A díjfizetési kedvezmény összege 

35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén •	
3000 Ft/díjfizetés időszak,
80 l-es, 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény •	
esetén 2000 Ft/díjfizetési időszak. 

A díjfizetési kedvezmény igénylésére ké-
relemnyomtatványt kell benyújtani, melyhez 
csatolni kell a közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szerződés másolatát is. 

Megállapított kedvezmény esetében a szol-
gáltató a kedvezménnyel csökkentett összegben 
küld számlát a kedvezménnyel érintett időszak-
ra a kedvezményezett részére. A kedvezményre 
való jogosultság a kérelem benyújtását követő 
hónaptól keletkezik. A díjfizetési kedvezmény 
megállapítása határozatlan időre történik. A 
díjfizetési kedvezményre való jogosultság fel-
tételeiben bekövetkezett változást a díjfizetési 
kedvezményre jogosult a változást követő 15 
napon belül köteles bejelenteni. A díjfizetési 
kedvezményre való jogosultság megszűnik a 
díjfizetési kedvezményben részesülő halálával. 

A díjfizetési kedvezményre való jogosultsá-
got meg kell szüntetni, amennyiben a jo-
gosultság feltételeiben változás áll be. 

Felhívom a Tisztelt Kedvezménye-
zettek figyelmét, hogy felülvizsgálatra 

kerülnek a megállapított díjkedvezmények 
jogosultsága, ezért kérek mindenkit, hogy aki-

A közszolgáltató ügyfélfogadást  
csütörtökönként 9-11 óráig,  

a Lajosmizse, szent Lajos u. 29. sz. alatti 
(bejárat a Kossuth L. u. felől)  

irodahelyiségben tart.

Közeleg az iparűzési adó  
bevallásának határideje

A 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás 
(HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz 
történő benyújtásának és a végleges adó meg-
fizetésének határideje: 2013. május 31. 

A naptári évvel azonos üzleti év szerint 
működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű 
iparűzési adó-kötelezettségéről 2013. május 
31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhe-
lye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (Htv.) szerinti telephelye(i) szerinti 
önkormányzati adóhatóság(ok)hoz. 

A bevallási nyomtatványok a www.lajos-
mizse.hu – („Polgármesteri Hivatal”> „Ügy-
csoportok,letölthető nyomtatványok >Adócso-
port) elérhetőségen találhatók. A 2013. május 
31-én esedékes 2012. évi adókülönbözetet az 
önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni, 
illetve a túlfizetéseket 2013. május 31-ét követő-
en lehet visszaigényelni. A vállalkozóknak, vál-
lalkozásoknak a 2013. május 31-ig teljesítendő 
kiegészítéseket Lajosmizse Város Önkormány-
zat 10402599-00026404-00000002. számú He-
lyi Iparűzési Adó számlájára kell teljesíteniük.

Az alábbi szervezetek, amennyiben a feltéte-
les mentességnek megfelelnek – bevallás helyett 
mentességi nyilatkozatot adhatnak: 

a társadalmi szervezet, •	
az egyház, •	
az alapítvány, •	
a közszolgáltató szervezet, •	
a köztestület, •	
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, •	
a magánnyugdíjpénztár, •	
a költségvetési szerv, •	
a költségvetési szervnek nem minősülő •	
nevelési-oktatási intézmény,
közhasznú szervezetnek minősülő non-•	
profit gazdasági társaság

abban az adóévben, amelyet megelőző adó-
évben (2010.) folytatott vállalkozási tevékeny-
ségéből származó jövedelme (nyeresége) után 
sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezett-
sége, illetve – költségvetési szerv esetében – 
eredménye után a központi költségvetésbe befi-
zetési kötelezettsége nem keletkezett. Felhívjuk 
az adózók figyelmét arra, hogy az adóbevallást 
és a csatolt kiegészítő lapokat, nyilatkozatot az 
önkormányzati adóhatóság (cégszerű) aláírás 
nélkül nem fogadja el! Tájékoztatjuk T. Adózó-
inkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat idő-
ben és hibátlanul elkészíteni, mivel a bevallások 
késedelme, hibája esetében az adóeljárási sza-
bályok mulasztási bírság kiszabását írják elő.

Változások 2013. január 1-től  
a helyi iparűzési adóban:

A 2013. évtől bevezetésre került új adóne-
mek, a kisadózó vállalkozások tételes adójá-
nak (KATA) és a kisvállalati adónak (KIVA) 
szabályait a kisadózó vállalkozások tételes 

adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 
CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) tartal-
mazza. A tételes adó választása a vállalkozások 
számára az adminisztráció jelentős egyszerűsö-
dését jelenti. Az említett adónemeket választó 
adózóknak az önkormányzati adóhatóság felé 
két kötelezettséget is teljesíteniük kell:

egyrészt a lajosmizsei önkormányzati adó-•	
hatóság felé a változás bejelentését
a lezárt előző időszakra a záróbevallás •	
megtételével kapcsolatos kötelezettséget is 
rendezniük kell.
Bővebb tájékoztatót az érdeklődők, a KATA 

és KIVA hatálya alá tartozó adózók a www.la-
josmizse.hu honlapon találnak. Egyéb tájékoz-
tató anyagokat a http://nav.gov.hu és http://ado.
hu honlapokon olvashatnak az érdeklődők.

 Köszönjük szíves együttműködésüket.

Hulladékgazdálkodással  
kapcsolatos hírek

A szilárd hulladékkezelési közszolgálta-
tással kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy közbeszerzési eljárás ered-
ményeként Lajosmizse Város Önkormány-
zata 2012. december 28-tól számított 10 évre 
közszolgáltatási szerződést kötött a Sauber-
macher-Magyarország Kft-vel a hatályos jog-
szabályoknak megfelelően. 2013. január 1-jén 
hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), mely 
jogszabály a települési közszolgáltatók műkö-
désének, engedélyeztetésének és kiválasztásá-
nak szempontjait alapjaiban megváltoztatta. A 
Ht. számos új rendelkezése közül egyik legki-
emelkedőbb változás a települési szilárd hul-
ladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat érinti. A hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 
1-jétől már nem a helyi önkormányzat kép-
viselő-testülete állapítja meg önkormányzati 
rendeletben, hanem az arra kijelölt miniszter a 
Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelem-
be vételével rendeletben határozza meg. 

Szelektív hulladékgyűjtési  
naptár Lajosmizse 2013.

A 2012. hétfői körzetben (Dózsa Gy. úttól 
ÉK-i településrészen) május 6, június 3, július 1, 
augusztus 5, szeptember 2, október 7, november 
4, december 2, a 2012. keddi körzetben (Dózsa 
Gy. úttól DNY-ra eső településrészen) május 13, 
június 10, július 8, augusztus 12, szeptember 9, 
október 14, november 11 és december 9 hétfői 
napokon kerül sor a hulladék begyűjtésére. 

Sárga zsák igényelhető a La-
josmizsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal in-
formációs pultjánál 
ügyfélfogadási idő-
ben.
Ünnepnapi szemét-

LAJosmIzsE Város ÖnKormányzAtA és LAJosmIzsEI KÖzÖs ÖnKormányzAtI HIVAtAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Szerda 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30
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A beadás módja: A pályázatokat levélben, 
1 példányban az Önkormányzat Pénzügyi, Te-
rületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságához 
(6050 Lajosmizse, Városház tér 1.), vagy szemé-
lyesen a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hi-
vatal (emeleti 3-as irodahelyiség) kell benyújta-
ni. A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni 
kívánt lakókörnyezetről készült képeket, rövid 
leírást az alkalmazott ápolási módokról, a lakó-
udvar ápoltságáról és fűvel való borítottságáról, 
növényekről, környezetalakításról és a fenntart-
hatóságról. 

Díjazás: A benyújtott pályázatok közül 
legfeljebb 3 nyertes pályázatra tesz javaslatot 
a Bizottság. A győztes pályázatokat benyújtók 
„Környezetvédelmi Díj Virágos Lajosmizséért” 
díszes táblára, lakóingatlanukon annak haszná-
latára és emléklapra jogosultak. 

A pályázatok elbírálása: A Bizottság javas-
latot tesz a Képviselő-testület felé az augusztu-
si soros testületi ülés napjáig a Díj odaítélésére.  
A Díj odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.  
A Díjak átadására augusztus 20-án kerül sor. 

Ezúton kérünk minden lajosmizsei lakost, 
hogy ingatlanának és az ingatlan előtti közterü-
let tisztaságára fordítson kellő figyelmet!

Basky András, polgármester
dr. Balogh László, jegyző

nél esetlegesen változás állt be, az tegyen eleget 
bejelentési kötelezettségének!

A folyékony hulladékkezelési közszolgál-
tatással kapcsolatban értesítem a T. Lakossá-
got, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata és 
a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (Közszol-
gáltató) között 2017. december 31-ig települé-
si folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződés áll fenn. A településen a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvizet ki-
zárólagos joggal a Faragó és Fia Kft. gyűjtheti 
be és szállíthatja el az ártalmatlanító helyre. 
A közszolgáltató elérhetőségei: ingyen hívha-
tó zöld szám: 06-80-980-004 hétköznap 7-18 
óráig, vonalas telefon: 06/29 576-232 8-17 óráig, 
mobil: 06-30-635-1597, 30-445-3541, személye-
sen minden hét kedden Lajosmizse, Szabadság 
tér 12. (Művelődési Ház emeleti „Kuckó” terme) 
16:00 órától 19:00 óráig. Megrendelések és rek-
lamációk a recepción is leadhatók. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol-
gáltatási díj legmagasabb mértéke 2013. áp-
rilis 1. - 2014. március 31. –ig 1360 Ft + ÁFA/
m3 (1727 Ft/m3), (Ez az összeg a tavalyi díjhoz 
képest nem változott.) 

szabadtéri tüzek megelőzése
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltségének (továbbiakban: Kirendeltség) 
tájékoztatása értelmében az elmúlt év tavasza 
során a Kirendeltség illetékességi területén a 
szabadban való égetések alkalmával megnöve-
kedett a tűzoltói beavatkozást igénylő tűzesetek 
száma. A szabadban gyújtott tüzek gyakran 
terjedtek át építményekre és erdőterületek-
re, okozva ezzel jelentős anyagi károkat. A 
tűzesetek alapvetően felelőtlen, a tűzvédelmi 
szabályokat figyelmen kívül hagyó emberi te-
vékenységre vezethető vissza. A hasonló esetek 
megelőzése érdekében a Kirendeltség széleskö-
rű lakossági tájékoztatást és hatósági ellenőrzé-
seket kíván folytatni. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a környezetvédelemről szóló 
7/2008. (III.20.) önkormányzati rendeletében 
meghatározta az avar és kerti hulladék ártal-
matlanítására vonatkozó szabályokat, így példá-
ul „Avar és kerti hulladékot a város belterületén 
égetni tilos.”„Avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítása elsősorban komposztálással történhet.” „A 
város külterületén a kerti hulladékot október 1-je 
és április 30-a között szabad égetni.” 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 
foglaltak figyelembe vételével a tervezett tarló-, 
nád-, gyep-égetés helyét, időpontját és terjedel-
mét a megkezdés előtt legalább 24 órával az il-
letékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak lehetőleg 
írásban be kell jelenteni. A környezetvédelem-
ről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati ren-
delet megtalálható a www.lajosmizse.hu hon-
lapon a „Rendeletek egységes szerkezetben” 
menüpont alatt. Az avar-, a tarló-, a nád-és a 
növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól 
a www.lajosmizse.hu honlapon részletes tájé-
koztatást olvashatnak. 

Az Országos Környezetegészségügyi Inté-

zet elkészítette a „Tájékoztató az illegális hul-
ladékégetés humán-és környezet-egészségügyi 
kockázatairól” szóló részletes szakmai anyagot, 
mellyel fel kívánják hívni az állampolgárok fi-
gyelmét az illegális hulladékégetés káros egész-
ségügyi és környezeti hatásaira. 

Az illegális hulladékégetés humán-és kör-
nyezet-egészségügyi kockázatairól szóló rész-
letes tájékoztatás szintén megtalálható a www.
lajosmizse.hu honlapon. 

Kérek minden Tisztelt Lajosmizsei Lakost, 
hogy a helyi rendeletben, valamint a közpon-
ti jogszabályokban foglaltakat szíveskedjenek 
betartani!

Az égetésekből eredő tűzesetek megelő-
zése, valamint az illegális hulladékégetésből 
származó káros egészségügyi- és környezeti 
hatások visszaszorítása Közös Érdekünk!

április 22. A FÖLD nApJA
Egy nap a Földért, a földi élet jövőjéért. Az 

erőforrások szűkössége, az ivóvíz fogyatkozása, 
az erdőterületek csökkenése, a klímaváltozás, 
egyes fajok kipusztulása, a Föld népességének 
növekedése mind komoly környezeti problé-
mákat jelent, a felelősen gondolkodó és cse-
lekvő embereket összefogásra készteti. 1970-
ben tartották meg először a Föld napját azzal 
a céllal, hogy a világ környezetvédőinek lelki-
ismeretét felébressze – most már nem csupán 
a szűkebben értelmezett természet, hanem az 
egész Föld veszélyeztetettsége iránt. A Föld 
napján való megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy az emberiség – és az egyes ember 
is – mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e kör-
nyezetével, és mit tesz azért, hogy a természet 
és benne az ember egészségesebben éljen. Fon-
tos, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgok-
ról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutas-
sunk példát. 

Településünkön ezen a napon 9-14 óra 
között hulladékgyűjtésre kerül sor a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Országos Sze-
métgyűjtő Akciója keretében. A szervező a 
jelentkezők számára biztosít kesztyűt, látha-
tósági mellényt, illetve zsákokat és elszállít-
ja az összegyűjtött hulladékot. Aki szívesen 
közreműködne a szemétszedésben, kérjük je-
lentkezzen a Lajosmizsei Közös Önkormány-
zati Hivatalnál, keresse Kasnyikné Földházi 
Tünde környezetvédelmi referenset ügyfél-
fogadási időben személyesen vagy telefonon 
(76/356-211/122) legkésőbb április 18-ig. 
Ezúton kérjük a Tisztelt Lajosmizsei és Fel-
sőlajosi lakosokat, hogy a jeles nap alkal-
mából lakókörnyezetünk tisztaságára for-
dítsunk nagyobb figyelmet!

Környezetvédelmi Díj pályázat
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 

a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évben is meghirdeti „Környezetvédelmi 
Díj” elnevezésű pályázatát „Virágos Lajosmi-
zséért” témakörben. 

A beadási határidő: 2013. július 15. 16: 00 
óráig

Humánmeteorológiai  
mérőállomás Lajosmizsén!

Webkamerával ellátott Humánmeteorológiai mérő-
állomás kezdte meg működését a Tűzoltóság Mizsei u. 5. 
sz. alatti telephelyén az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. 
közreműködésével. A főépület tetőzetére szerelt mérőmű-
szer 10 percenként méri és jeleníti meg az adatokat az 
aktuális fényképfelvétellel.

Az adatokat és a kamera képeit bárki megtekintheti a 
www.idojaras.hu oldalon a webkamerával ellátott telepü-
léseknél Lajosmizsére, majd a képre kattintva. 

Hirdetmény
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. 

évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. 
rendelet, a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 
34/2012. (XI.30.) Kecskemét MJV rendelete alapján a 
Filantrop Kft. Lajosmizse  területén a www.lajosmizse.hu 
honlapon megtalálható időpontokban végzi a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást, a kémények ellenőrzését.

nAV tájékoztatása
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja a lakossá-

got, hogy 2013. április 25-én 9.00-15.00 óráig kihelyezett 
ügyfélszolgálatot működtet a Lajosmizsei Közös Önkor-
mányzati Hivatalban, segítve a személyijövedelemadó-be-
vallást.

Csaló csatornatisztítók járják Lajosmizsét
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy hamis csatorna-

tisztítók jelentek meg a településen, akik arra hivatkoznak, 
hogy a lakosságnak kötelessége igénybe venni az általuk 
felkínált szolgáltatást és annak az árat szabadon határoz-
zák meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a csatorna tisztítására 
csak a BÁCSVÍZ Zrt.-nek van jogosultsága és őket is csak a 
lakos hívja szükség esetén, akik a szolgáltatónál rendsze-
resített igazolványt mutatnak fel. Kérünk mindenkit, hogy 
csak a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatását vegyék igénybe! Elérhe-
tőségük: 76/481-211. 
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Felsőlajosi Hulladékgazdálkodással  
kapcsolatos hírek

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás-
sal kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata és 
a Saubermacher-Magyarország Kft. között a hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelően 2013. 04. 01-től 
2013. 06. 30-ig meghosszabbításra került a köz-
szolgáltatási szerződés. 2013. január 1-jén hatály-
ba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht.), mely jogszabály a 
települési közszolgáltatók működésének, enge-
délyeztetésének és kiválasztásának szempontjait 
alapjaiban megváltoztatta. A Ht. számos új ren-
delkezése közül egyik legkiemelkedőbb változás 
a települési szilárd hulladékhoz kapcsolódó hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
2013. január 1-jétől már nem a helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete állapítja meg ön-
kormányzati rendeletben, hanem az arra kijelölt 
miniszter a Magyar Energia Hivatal javaslatának 
figyelembe vételével rendeletben határozza meg. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
megállapító miniszteri rendelet hatályba lépé-
séig a közszolgáltató a 2012. december 31-én al-
kalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2% 
-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

Fentiek figyelembe vételével a közszolgáltatá-
si díjak 2013. április 1-jétől a következőképpen 
alakulnak: 

A folyékony hulladékkezelési közszolgál-
tatással kapcsolatban értesítem a T. Lakossá-
got, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata és 
a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (Közszol-
gáltató) között 2017. december 31-ig települési 
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási szer-
ződés áll fenn. A településen a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet kizáróla-
gos joggal a Faragó és Fia Kft. gyűjtheti be és 
szállíthatja el az ártalmatlanító helyre.

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatá-
si díj legmagasabb mértéke 2013. április 1. - 2014. 
március 31.-ig 1500 Ft + ÁFA/m3 (1905 Ft/m3), 

Közlemény
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. ezúton 

értesíti a T. Lakosságot, hogy a 2013. évben a 
megváltozott jogszabályi és gazdasági körülmé-
nyek miatt, a zöld hulladék begyűjtési szolgálta-
tását (un. zöld zsákos biohulladékgyűjtés) nem 

tudja tovább végezni.
A cég által önként vállalt és a lakosság részé-

ről nagy örömmel fogadott szolgáltatás fenn-
tartása a 2012. évben is csak úgy volt lehetséges, 
hogy annak költségeit az egyéb bevételekből fe-
dezte a társaság, amire a 2013. évben – önhibá-
ján kívül – már nincs lehetősége. 

Sajnos a zöld hulladék szelektív begyűjtését 
az állam jelenleg nem tudja támogatni, illetve az 
elkészített komposztnak sincs meg a felvevő pia-
ca, így a veszteséges tevékenység végzése veszé-
lyeztetné az újrahasznosítható hulladékok sze-
lektív gyűjtését is. Egyúttal kérjük Önöket arra, 
hogy amennyiben lehetőségük van a házi kom-
posztálásra, úgy éljenek annak lehetőségével!

Felsőlajosi Jelzőszolgálat
Felsőlajos településen 2010. november óta 

működik a jelzőszolgálat. Április 5-én a szol-
gálatban résztvevőknek értekezletet tartottak, 
ahol jelen volt Juhász Gyula Felsőlajos település 
polgármestere és Tarnóczy László a Lajosmizsei 
Rendőrörs Parancsnoka is. A szolgálat működé-
se és összefogása példaértékű immár harmadik 
éve. Naponta van jelzőszolgálat, amely havonta 
8-10 alkalommal rendőri jelenlét mellett végez-
nek. Több mint 50 fő segíti a rendőrség mun-
káját, és őrzi a településen élők biztonságát. Az 
önkéntes szolgálatnak köszönhetően az utóbbi 
évek bűnmegelőzési statisztikája javuló ten-
denciát mutat. Polgármester úr és a Rendőrőrs 
parancsnoka is megköszönte mindenkinek ezt 
az összefogást, a töretlen hozzáállást, valamint 
bíznak a további hatékony együttműködésben.

szemétgyűjtési akció felsőlajoson!
FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL Felsőlajos 

Község Önkormányzata 2013. április 26-án, 
pénteken 13:00 órától önkéntes szemétgyűjtési 
akciót szervez a település bel- és külterületén egy-
aránt. Gyülekező: 13:00 órakor a Faluháznál.

tisztelt Adófizetők!
Az „Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány” 

köszönetet mond mindazoknak, akik 2012-ben 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlá-
sával támogatták alapítványunkat. A felajánlott 
összeget a felsőlajosi óvodás és iskolás gyerme-
kek játékeszközeinek bővítésére, szabadidős 
programok szervezésére fordítottuk. Megtiszte-
lő támogatásukra a jövőben is számítunk!
Adószámunk: 18346101-1-03
Bankszámlaszámunk:
 65500130-30030927-54000001

Hálás Tisztelettel: az Alapítvány Kuratórium

meserét napközi otthonos óvoda és  
Bölcsőde Felsőlajosi tagintézményének hírei

A téli szünet után januárban élveztük a gye-
rekekkel a tél örömeit, szánkóztunk, csúszkál-
tunk, hóembert építettünk. Február 6-án a tél 

elűzésére jó hangulatú farsangi mulatságot ren-
deztünk a szülőkkel közösen.

Az SZMK szervezésében február 9-én fel-
nőtt farsangi Retro-buli került megrendezésre. 
A szórakozni vágyók közel 200-an voltak, a 
bevételt az óvodás gyermekek javára fordítjuk. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok 
áldozatos munkáját, akik támogatták a rendez-
vény létrejöttét.

Február végén Terenyi Attila dobos interak-
tív előadását élvezhették a gyerekek.

Március 7-én a lajosmizsei óvodában meg-
rendezésre került mesemondó versenyen nagy-
csoportos gyerekeink, név szerint Szakali Anna, 
Lukács Ágnes, Bujdosó Krisztina, Hetzendorfer 
János eredményesen szerepeltek, különdíjas lett 
Pataky Vanda. Gratulálunk mindannyiuknak!

Március 13-án az ünnepvárás hangulatában 
Dóbiás Péter tanár úr színvonalas zenés elő-
adást tartott óvodánkban.

Az iskolásokkal közösen március 14-én a fa-
luházán ünnepi műsorral vettünk részt.

Nyílt napot tartottunk március 20-án, me-
lyen a leendő óvodások és szüleik betekintést 
nyerhettek óvodánk életébe. 

A 2013-14-es nevelési évre beiratkozni 2013. 
április 22-24-ig (7-13 óráig) lehet itt helyben az 
oviban. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

Fekete István általános Iskola, Kollégium és 
sportiskola Felsőlajosi tagintézményének hírei

Hagyományokhoz híven a felsőlajosi iskola 
Nyílt napot tartott március elején. Örömünkre 
szolgál, hogy nagyon sokan érdeklődnek csalá-
dis, gyermekszerető Ökoiskolánk iránt. Bízunk 
benne, hogy a jövőben is elnyerjük színvonalas 
nevelő-oktató munkákkal a szülők, a gyerme-
kek bizalmát és iskolánkat választják!

Az 1848-49-es eseményekre emlékeztünk 
március 14-én délután a felsőlajosi lakosokkal 
közösen idéztük fel a régmúlt eseményeit.

Iskolánkban mesemondó versenyen mutat-
ták be tanulóink, hogy a nép és műmese egy-
aránt közel áll a gyermekek világához, s előadni 
épp oly jó, mint hallgatni e műfajt. A körzeti 
mesemondó versenyre továbbjutott tanulóink: 
Nagy Inez, Bayer Márk, Tóth Levente, Nagy Lo-
lita. Gratulálunk versenyzőinknek és felkészítő-
iknek egyaránt, s további sok sikert kívánunk!

A Víz világnapja alkalmából 2013. március 
19-22. a Faluház előterében kiállítást szervez-
tünk a változatos, ötletes pályázati munkákból. 

Húsvéti kézműves vásár tette hangulatosab-
bá az ünnepi készülődést kicsiknek, nagyoknak 
egyaránt amely kiegészült egy húsvéti jótékony-
sági ruhabörzével, ahol adományozó, felajánló, 
támogató együtt segítette a szervezők munká-
ját. Ezúton szeretnénk megköszönni a lelkes 
felkészülést, támogatást, a felajánlott dísz- és 
ajándéktárgyakat, ruhákat, melyek gazdát cse-
rélve gyarapították az „Iskoláért, Gyermekekért 
Alapítvány” által a felsőlajosi gyermekeket.

Juhász Gyula
polgármester

Gyűjtőedény 
mérete

Heti egyszeri ürítés  
díja Ft. – (nettó)

Éves közszolgáltatás 
díja Ft. – Áfá-val 

35 l 124,5 8222

60 l 203,2 13419

80 l 289,7 19132

120 l 322,5 21298

FELsőLAJos KÖzséG ÖnKormányzAtA
Felsőlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00 13.00 • Péntek 8.00-12.30

Hónap Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Nap 17 15 12 10 07 04 02, 30 27 21

Szelektív hulladékgyűjtési naptár, Felsőlajos 2013.



Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősgon-
dozó részlegét a Dózsa György úton, az OTP mellett találjuk, az Egész-
ségház épületében. Az idősek saját otthonuk feladása nélkül, sokféle 
szolgáltatásban részesülhetnek, ha klubunk szolgáltatásait igénylik: 
Egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzájutás segítése, orvoshoz kísérés, 
recept kiváltás, bevásárlás, ügyintézésben segítségnyújtás, személyi 
higiénevel összefüggő ellátások, étkeztetés, szabadidős tevékenysé-
gek, klubélet. Ellátásaink tekintettel van idős gondozottjaink kérésére, 
korára, egészségi és mentális állapotára. Az érdeklődőket szeretettel 
várjuk személyesen, vagy hívjon bennünket, a 76/356-184 telefon-
számon! Kocsy Anita klubvezető
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régi-új vezető az Egészségügyi, Gyermekjóléti 
 és szociális Intézmény élén

– Józsáné dr. Kiss Irén 2001-től látja el 
az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény vezetői feladatait. A Lajosmizsei 
Önkormányzat a 2013-2018 időszakra is őt 
nevezte ki intézményvezetőnek, így tőle kér-
dezzük, hogy az Egészségházban lévő szak-
rendeléseknek mi a jövőbeni sorsa?

– Az Országgyűlés az elmúlt év decemberé-
ben módosította az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvényt. E szerint a járóbeteg-szak-
ellátást működtető önkormányzatoknak ez év 
február 15-ig kellett nyilatkozni arról, hogy azt 
továbbra is felvállalják-e, vagy a feladatot átad-
ják az államnak, 2013. május 1-től.

– Melyek a járóbeteg-szakellátások Lajos-
mizsén?

– A kardiológiai, pszichiátriai, bőrgyógyá-
szati, szemészeti, nőgyógyászati, reumatológiai 
szakrendelések, a fizioterápia, a gyógytorna és 
a labor.

– Mit jelent a feladat-átadás? 
– Ha a Lajosmizsei Önkormányzat az át-

adás mellett dönt, akkor az Egészségház meg-
határozott tulajdoni hányada, a szakrendelők, 
az orvosi eszközök az állam tulajdonába ke-
rülnek; Az állam dönti el, hogy a heti 48 óra 
szakorvosi kapacitásunkat működteti-e tovább 
vagy sem, mert finanszírozási szerződést az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) min-
dig csak 1 évre köt; Az átadás esetén megszűnik 
Intézményünknél a közalkalmazottak foglal-
koztatási jogviszonya és a szakrendelést végző 
közreműködő szakorvosok szerződéses jogvi-
szonya; A szakorvosi rendelők átadása esetén 
kérdésessé válik az Egészségházban lévő, többi, 
a szakrendelők hasznosítása révén megtelepült 
szakellátások sorsa is, amelyek a diabétesz, uro-
lógiai, ortopéd szakrendelések, reflexológia, 
gyógy-masszázs, tangentor… 

– Hogyan döntött a Lajosmizsei Önkor-
mányzat?

– Maradnak a szakellátások az Önkor-
mányzat fenntartásában, az Intézményünk 
működtetésében. A döntésnél a legfontosabb 
szempont az itt élő lakosság egészségügyi ellátá-
sának helyben, utazgatások és hosszú várólista 
nélküli biztosítása volt. Ily módon a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátáson túl a 
szakrendelések továbbra is biztosítják helyben 
a betegek ellátását, a lajosmizsei Egészségház-
ban. Ez megnyugtató, örömteli dolog, s hogy 
így legyen, ezért sokat dolgoztunk. A rendelők 
felszerelése, a szakellátások megtelepedése éve-
kig tartott, s mindezt szeretnénk is megtartani 
a helyieknek. A helyi szolgáltatásokat sokan 
igénybe is veszik. Az egészségügyi és szociális 
szolgáltató központunkat mintegy 400 fő ke-
resi fel naponta. Csak a laborban napi 60-70 
beteget fogadunk. Természetesen a költségek 
is mérlegen voltak. A szakrendeléseknek mint-
egy 25,5 millió Ft költségét az OEP-től érkező 
járóbeteg-ellátás finanszírozással, a Felsőlajosi 
Önkormányzat kiegészítésével és a szakorvosi 
rendelők hasznosításával kitermeljük. 

– Mit jelent az, hogy egészségügyi és szo-
ciális szolgáltató központ az Egészségház?

Az egészségügy mellett ellátunk szociális 
jellegű, személyes gondozási feladatokat is. Pl. 
az Idősgondozó részlegünk az idősek számára 
otthon-közeli ellátást biztosít a nappali elhe-
lyezést adó idősek klubunkban, ha igényli ét-
keztetést, ha kell házi segítségnyújtást nyújtunk, 
vagy jelzőkészüléket helyezünk ki otthonukba, s 
ha baj van, értesítésre a gondozónő felkeresi 30 
percen belül. Ez a 4 ellátási forma külön-külön is 
sokat segít, együtt pedig jelentősen támogatja azt, 
hogy az idősek a lehető legtovább maradhassanak 
otthonukban, csökkentve kiszolgáltatottságukat. 
Segítő tevékenységek: takarítás, mosás, bevásár-
lás, orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltás, étkezte-
tés, szabadidős tevékenységek, klubtevékenysé-
gek, ügyintézés segítése, magány enyhítése, gyász 
feldolgozása, elszigeteltség megakadályozása…
igény szerint, kinek, mire van szüksége. 

– Van-e még szabad hely az Egészségház-
ban? 

– Telt házzal működünk, belaktuk az 
Egészségházat, hiszen a felsoroltakon kívül 
még Családsegítő Szolgálat, Rév, Gyermekvé-
delmi Szolgálat, Védőnői Szolgálat is működik 
az épületben. Ők tipikusan azok a szakmai rész-
legek, akik az egészségüggyel együtt sokoldalú 
segítséget tudnak adni a családoknak, ha erre 
szükségük van. 

– Milyen tervekkel indul a 2013-2018 éves 
időszaknak?

– Szolgáltatásainkat 37 fő közalkalmazott 
foglalkoztatásával, 33 orvossal, szakorvossal és 
számtalan szerződéses partnerünkkel együtt-
működve nyújtjuk, akik szakmai tevékenysége 
jelentős. Vezetői programomban e tevékenysé-
geket bemutattam, mely elérhető a www.eges-
zseghazlm.hu honlapunkon. Összességében 
közel száz személy, szervezet munkája révén 
valósulhatnak meg eredményesen feladataink. 
A folyamatos ellátás érdekében állandóak a 
szolgáltatás-szervezési feladatok, amelyek a 
szükséges létszámú, szakképzettségű és tapasz-
talattal rendelkező szakember biztosításától 
kezdve az egészségügyi gépek, informatikai esz-
közök és gépjárművek folyamatos karbantartá-
sán, pótlásán át a megfelelő színvonalú szakmai 
munkáig, a költségtakarékos gazdálkodásig, 
bevételeink növeléséig, a pályázatok készítéséig 
sok-sokféle munkát adnak. Célom, hogy a szin-
ten tartáson túl fejlődést is felmutassunk. Ez 
jelenti a közeljövőben - sikeres pályázat esetén 
- az Egészségház energetikai korszerűsítését, a 
szakmai munka terén pedig nem a szakrende-
lések leépítését, hanem azok fejlesztését. To-
vábbi, új szolgáltatások városunkba vonzásán 
dolgozunk az itt élő emberek minél teljesebb 
ellátása érdekében. Hiszen nagy szükség lenne 
még: gyermek szemész szakorvosra, fül-orr-gé-
ge szakorvosra, ultrahangra, pszichológusra… 
csak a legfontosabbakat sorolva.

 szerkesztőség

Véradások időpontjai  
az Egészségházban 
2013. június 27.  
csütörtök 8.30–13.00 h
2013. október 3.  
csütörtök 8.30–13.00 h
2013. december 12.  
csütörtök 8.30–13.00 h

Köszönjük a Véradók segítségét!

álláshirdeTés
a lajosmizsei egészségházba gyógy-

tornászt keresünk, 2013. május 2-i kez-
déssel. érdeklődni személyesen itt, vagy 
30/395-2575 tsz. további információk a

www.egeszseghazlm.hu honlapon

nyíLt nApoK Az IDősEK KLUBJáBAn
Szeretettel várjuk Klubunkba Időstársainkat és az érdeklődő Hozzátartozóikat 
Május 14. kedd Pünkösdre várva
Június 11. kedd Alkotónap- „Féltett Kincseink” kiállítás kreatív napja
Augusztus 13. kedd Az államalapítás és az új kenyér ünnepére készülünk
Szeptember 30-október 4. Idősek Hete színes programjai
November 26. kedd Erzsébet napi köszöntők
December 17. kedd Év végi ünnepekre hangolódás

Klubtagjaink szorgos kezei a Húsvétra készítik a locsolkodóknak szánt ajándékokat

LAJosmIzsE Város ÖnKormányzAtA EGészséGüGyI GyErmEKJóLétI és szoCIáLIs IntézményE
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám • Telefon: 06 76 356-184 • Telefax: 06 76 356-020 • e-mail: egeszseghaz@externet.hu 

•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ

LIS
 IN

TÉ
Z

M
É

N
Y

E



10

10  | Hírlap | 2013. január–április | 

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

Fogas kérdések (2)
Kedves Betegeim! 
Első cikkemben a fogak-

kal kapcsolatos legfontosabb 
és a Kedves Betegeim által is 
leggyakrabban említett kérdé-
sekkel foglalkoztunk. Mielőtt továbblépnénk, a 
legfontosabbakat ismételjük át: 

A maradandó fogak száma 32 db, tejfogak 
száma 20 db.

A fogmosás - legalább reggel és este - jelen-
tősége igen nagy. Az esti fogmosás el nem hagy-
ható! A fogmosás időben kifejezve minimum 2 
perc, maximum 5 perc legyen! Egészséges foga-
zat esetén a medium (közepes) feliratú fogkefét 
javaslom. A fogkefét 3 havonta cserélni kell, 
mert az ekkorra már elhasznált fogkefe több 
kárt okoz, mint hasznot!

A fogápolás következő fontos eleme a fog-
krém. A gyártók igen széles választási lehe-
tőséget kínálnak e téren felnőtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt. Fontos tudni, hogy a 
fogkrémek fluorid ionokat (f) tartalmaznak, 
amelyek koncentrációja lényeges. Felnőttek ese-
tén 1450-1500 ppmf/1mg, gyermekek esetén 
ennél alacsonyabb, 4 éves korig 450 ppm/1mg, 
4-8 év között 750ppm/1mg, míg 8-18 év között 
1450-1500ppm/1mg értékek a megfelelőek. Ha 
egészséges a száj és a fogazat, akkor bármelyik 
forgalmazott fogkrém megfelelő lehet, amely a 
fentebb említett fluorid ion koncentrációt tar-
talmazza. Ínyvérzés, fogkő és más hasonló 
panaszok esetén, előzetes fogorvosi vizsgálat 
szükséges, s általában speciális fogkrém hasz-
nálata indokolt. Ezek a fogkrémek speciális 
összetételük révén az adott problémákban segí-
teni tudnak. Sokan fogfehérítés céljából használ-
nak olyan fogkrémet, amely apró szemcséket 
tartalmaz. E típust hetente legfeljebb csak 2-3 
alkalommal használjuk! A kis szemcsék gyako-
ri fogmosás esetén súlyos zománckárosodást 
okoznak a fogfelszínen, dörzsölő hatásuk miatt.

Fogászati szűrés céljából mindenkinek ja-
vasolt a fogorvos felkeresése évente egy alka-
lommal, függetlenül attól, hogy van-e panasza, 
vagy nincs. Ilyenkor a Paciens teljes fogazatát 
átvizsgáljuk, s így időben fel tudjuk fedezni a 
meglévő romló fogakat, töméseket és mozgáso-
kat. Ezt követően megbeszéljük, hogy melyek 
azok a beavatkozások, amelyek a szájüreg és a 
fogazat egészségét biztosítják. Gyermekek ese-
tén 7-14 éves korig a szűrés kötelező, így azt el is 
végezzük évente 1 vagy 2 alkalommal. A szűrés 
fájdalommentes. Ekkor semmiféle fogorvosi 
beavatkozás nem történik a rendelőben, mert 
kizárólag a fogak és a száj állapotát mérjük 
fel. Kérjük a szülőket, bátorítsák gyermekei-
ket, hogy ne féljenek a fogászati szűrésektől!

A következő számban a táplálkozásról és a 
helyes fogmosási technikákról lesz majd szó. 
Addig is egészséges, problémamentes fogakat 
kívánunk mindenkinek és szeretettel várjuk 
Betegeinket az Egészségházba!

 Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos

A moderátor feladatát ellátó Dr. Mészá-
ros-Petike Zsuzsanna, a Lajosmizsei Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetője kiemelte, hogy a 
tanácskozást minden év március 31-ig meg kell 
szervezni. A tanácskozás feladata áttekinteni 
a település gyermekjóléti alapellátásának va-
lamennyi formáját, átfogóan értékelni a jelző-
rendszer éves működését és szükség szerint ja-
vaslatot tenni a működés javítására.

Vadász Jánosné szociális munkás, a Lajosmi-
zsei Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa színvo-
nalas beszámolójában ismertette a jelzőrendszeri 
tagok 2012. évi munkájának legfőbb jellemzőit.

Polyák Zsuzsanna a Kecskeméti Járási Hi-
vatal Járási Gyámhivatalának vezetője a kon-
ferencia mottóját adó „Új utak, esélyek a gyer-
mekvédelmi rendszerünkben” témához értékes 

összefoglalót adott a 2013. január 
1-től hatályba lévő jogszabályi vál-
tozásokról.

A szakmai tanácskozás katar-
zist adó pillanatát Kothencz Já-
nos „ÁGOTA és gyermekvéde-
lem” című előadása hozta meg, aki 
őszintén beszélt személyes érin-
tettségéről is. Az előadó kiemelte 
a paradigmaváltás jelentőségét, s 
megadta a választ, hogy szerinte mi 
a gyermekvédelem: Ha a gyermek 
éhes, megkérdezzük, hogy aznap 

evett-e, ha szomorú, megkérdezzük ennek okát, 
s amíg szükséges, korának, szellemi, testi és lelki 
egészségének, állapotának, igényének megfelelő 
legteljesebb segítséget megadjuk számára, elő-
ítéletek nélkül, boldogulása érdekében. 

Dr. Tóth Imre, a Kecskeméti Rendőrkapi-
tányság rendőr őrnagya lebilincselő előadásá-
ban a kapcsolatfüggőséget boncolgatta, a csalá-
don belüli erőszakkal összefüggésben. 

Zsuboriné Kovács Mária, a Kecskeméti 
Gyermekjóléti Központ vezetője szakmai ta-
pasztalatait átadva, „Visszagondozás” című elő-
adásában a ritka és szép pillanatokról szólt, a 
gyermekjóléti alapellátás sikereiről. 

Dr. Mészáros P. Zsuzsanna
EGYSZI Szociális Alapszolgáltatási  

Központvezető

GyErmEKVéDELmI KonFErEnCIA 2013
A március 22-i szakmai tanácskozást most is nagy érdeklődés övezte.  
A résztvevőket köszöntő Basky András polgármester szólt a várossá válásának 20 éves 
évfordulóját ünneplő Lajosmizséről és a konferencia helyszínét adó, újonnan megnyílt  
Liza Agua & Conference Hotel kiemelkedő, nívós szolgáltatásairól is.

FELHíVás „FéLtEtt KInCsEInK – tÖrténEtünK DArABJAI” című kiállítás
Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy a „szEmünK FényE” kiállításra szeretett unokáik fotóját elhozták, s 

azokat ránk bízták, egy kiállítás erejéig. A nagyszülők ezzel jelentősen hozzájárultak rendezvényünk sikeré-
hez, s hálásak vagyunk a közös élményekért is. Most ismét e generáció képviselőihez szólunk, hiszen nekik 
nemcsak a jövő fontos, hanem a múlt is. Míg előző kiállításunk megrendezésekor a jövő nemzedékre, most 
a felmenőkre fókuszálunk. Ahogy azt már korábban hírül adtuk, az idén szeretnénk múltunk és az őseink 
felé fordulni, emlékük előtt tisztelegni. Olyan kiállítás megrendezése a tervünk, amelyben felmenőink leg-
alább 80 éves, vagy ennél régibb személyes használati tárgyait mutatnánk be, a Művelődési Házban. 

A kiállításnak „Féltett kincseink – Történetünk darabjai” címet választottuk. Mit is takar ez a mottó? 
Bizonyára sokuknak van nagyszüleik, dédszüleik hagyatékából olyan tárgy, amit, mint egy ereklyét őriznek, 
megbecsülnek. Mik lehetnek ezek? Nem iratokra, nem is fényképekre, még csak nem is a bárhol megvásá-
rolható használati tárgyakra gondoltunk. A kiállításon a SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAKAT vonultatnánk 
fel, amelyek lehetnek kézimunkák, faragványok, ruhanemű, menyasszonyi koszorú, edény, bejegyzéssel 
ellátott kalendárium, biblia, kitüntetés, kisebb bútordarab, tükör, pipa, dohányzacskó és egyéb használati 
tárgyak, amelyek nagyon régiek, legalább 80 évesek vagy még több. Nem szülői, hanem távolabbi felme-
nők személyes tárgyait szeretnénk megmutatni. 

A kiállításra szánt tárgyakat szeptember 16-17-18-án fogadjuk, a Művelődési Ház nyitvatartási idejé-
ben. A Kiállítás szeptember 30–október 6 közötti időszakban, az Idősek Hete rendezvényei keretében lesz 
megtekinthető, megnyitását október 1-re tervezzük.

Kérdéseivel keressen bennünket bátran, személyesen vagy a 76/356-007 telefonszámon! Bízunk ab-
ban, hogy felhívásunk sokak szívében talál visszhangra, és egy szép, értékes kiállítás keretében állítanánk 
emléket a régmúlt időkben élőknek, s ez méltán emelheti Lajosmizse 20 éves jubileumi rendezvénysoro-
zatának ünnepi fényét is!

szabóné mizsei Julianna
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör

Józsáné dr. Kiss Irén
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

LAJosmIzsE Város ÖnKormányzAtA EGészséGüGyI GyErmEKJóLétI és szoCIáLIs IntézményE
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám • Telefon: 06 76 356-184 • Telefax: 06 76 356-020 • e-mail: egeszseghaz@externet.hu 
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nyertünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU élelmiszersegély programján
Lajosmizse Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően 2013. február hónap-

ban 500 családban élő 1966 rászoruló személy jutott hozzá térítésmentesen tartós élelmiszerek-
ből álló csomaghoz. A Családsegítő Szolgálat munkatársai 3701 kg tartós élelmiszert - többek 
között vitaminnal dúsított lisztet, 2 féle száraztésztát, inulinos szárazkekszet - osztottak szét, a 
család létszáma alapján differenciált nagyságú csomagokban. A kiosztáshoz szükséges műanyag 
szatyrokat most is a lajosmizsei Folplast Kft. képviseletében Kocsis András bocsátotta ingye-
nesen rendelkezésünkre. Köszönjük támogatását! Dr. Mészáros P. Zsuzsanna

EGYSZI Szociális Alapszolgáltatási Központvezető

Köszönjük az adományokat  
a Kézilabdásoknak!

Tóth Róbert, a Lajosmizsei Női Kézilabda 
Klub edzője, mint ötletgazda kezdeményezé-
sére a lajosmizsei női és férfi Kézilabdások, 
Sportbarátaik és Szurkolóik adományokat 
gyűjtöttek az elmúlt év decemberében. Az 
adományokat Tóth Róbert és a MIZSE KC 
elnöke, Sápi Zsombor egy nagysikerű Sport-
gála keretében nyújtották át a helyi Család-

segítő Szolgálatnak. A gyermekeknek, Kará-
csonyra szánt ajándékok között volt tartós 
élelmiszer, gyümölcs, édesség, játék, könyv, 
ruhanemű, lábbeli. A helyi Családsegítő 
Szolgálat Munkatársai még az ünnepek előtt, 
december 23-án eljuttatta a rászorultakhoz 
e nemes kezdeményezés nyomán felhalmo-
zódott, tetemes mennyiségű adományokat. 
A kiválasztottak között elsősorban 3, 4 vagy 
5 gyermekes családok voltak, akik boldogan 
vették át az ajándékokat. Az adomány 59 

gyermeknek hozott örömet az 
ünnepekre.

A Mizsei Kézilabdások sok-
szor bizonyítottak! Kemény mun-
kájuk, az edzéseken, meccseken 
vívott csatáik, a sportért hozott 
áldozataik eredményei közismer-
tek Lajosmizsén. A Sportolók és a 
Sportbarátok most arról tettek ta-
núbizonyságot, hogy a szívük is a 
helyén van. Köszönjük nagylelkű-
ségüket, segítő szándékukat! Kö-
szönjük a jótettet, a helyi közössé-
gért érzett felelősségvállalásukat.

Dr. Mészáros P. Zsuzsanna 
EGYSZI Szociális  

Alapszolgáltatási KözpontvezetőA Pozsgai család boldog percei az ajándékok átadása után

LAJosmIzsEI KÖzpontI HázIorVosI üGyELEt 
2013. április ügyeletes orvos neve

1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Gócz Irén
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Szabó Béla
5. Dr. Rónay Zsolt
6. Dr. Takács Vilmos
7. Dr. Rónay Zsolt
8. Dr. Márton Rozália
9. Dr. Gócz Irén

10. Dr. Márton Rozália
11. Dr. Vitányi Györgyi
12. Dr. Márton Rozália
13. Dr. Takács Vilmos
14. Dr. Gócz Irén
15. Dr. Márton Rozália
16. Dr. Takács Vilmos
17. Dr. Márton Rozália
18. Dr. Szabó Béla
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Takács Vilmos 
21. Dr. Takács Vilmos 
22. Dr. Márton Rozália
23. Dr. Gócz Irén
24. Dr. Márton Rozália
25. Dr. Vitányi Györgyi
26. Dr. Lódi Brigitta
27. Dr. Lódi Brigitta 
28. Dr. Rónay Zsolt
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Gócz Irén

Köleszné Hanák Gabriella
EGYSZI Int.vez.h.Főnővér

„LEGyEtEK JóK, HA tUDtoK”  
Alapítvány felhívása

Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik támogat-
ták adójuk 1%-ával Alapítványunkat. 

A támogatások 2012-ben a Lichtensteinből 
érkező segélyszállítmány ÁFA befizetése, az 
Idősek Hete, Idősek Világnapja ünnepi mű-
sor és az Idősek klubjában a fenyőfaállítás 
költségeit szolgálhatta.

Az Alapítvány célja 2013-ban: szeptem-
ber 30–október 4. közötti Egészségügyi héten 
PSA, mammográfiai és más szűrések lebo-
nyolítása; Idősek Hete, október 1-jén Idősek 
Világnapja ünnepség szervezése; Gyermekjó-
léti Szolgálat nyári táborának szervezése jú-
liusban. 

Amennyiben egyetértenek e célokkal, 
kérek minden Kedves Adózót, támogassa 
adója 1%-ával az Alapítványt! Amennyiben 
közvetlen befizetéssel támogat, adományaikat 
az alábbi számlaszámra fizethetik be:

Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 
10402599-50515448-48531007

 Józsáné dr. Kiss Irén 
 Kuratórium elnöke

Gyermekjóléti szolgálat felhívása
nyári sport- és szabadidő  
táborba való jelentkezésre

2012. évi Táborozók csapatjátéka  
a Mizsei úti Sportközpontban 

Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy hetet 
lelkes, mozogni vágyó gyermekek társaságában? 
Ha ehhez kedved van, akkor jelentkezz a Júliusi 
nyári sport- és szabadidő táborunkba! A Gyermek-
jóléti Szolgálat 2013-ban is nyári tábort szervez 2 
csoportban, csoportonként 20-20 fős, elsősorban 
10-14 év közötti általános iskolás gyermekek szá-
mára Lajosmizsén. 

táborvezető: Faragó Gyula testnevelő tanár, segí-
tői a Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársai. 
A tábor helye:
Lajosmizsei Sportközpont (Mizsei út).
A tábor programja során megismerkedhetsz a lab-
darúgás, a kézilabda, a röplabda alapjaival, és ki-
próbálhatod magad ezekben a sportágakban. Fog-
lalkozásainkon játékos keretek között fejlesztheted 
ügyességedet és állóképességedet is. 

részvételi díj: 3000 Ft/fő. A tábor díja tartalmaz-
za az étkezés és a táborprogramok költségét.
Fizetési határidő: 
I. részletet, 1000 Ft-ot április végéig kell befizetni.
II. részletet, 1000 Ft-ot május végéig kell befizetni.
III. részletet, 1000 Ft-ot június végéig kell befizetni. 
Jelentkezés és befizetés: Lajosmizsei Gyermekjó-
léti Szolgálatnál, Lajosmizse Dózsa György út 104-
106. szám alatt, az Egészségházban, Balogh Zsu-
zsa Néninél. A korábbi években tapasztalható nagy 
érdeklődésre tekintettel, kérjük, időben jelentkezz!
 Balogh zsuzsanna családgondozó

EGYSZI Gyermekjóléti Szolgálat

LAJosmIzsE Város ÖnKormányzAtA EGészséGüGyI GyErmEKJóLétI és szoCIáLIs IntézményE
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•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ

LIS
 IN

TÉ
Z

M
É

N
Y

E



12

12  | Hírlap | 2013. január–április | 

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

Gergely-járás (Iskolába hívogató)
A hagyományokhoz híven az idén is meg-

rendeztük a nagycsoportos óvodásoknak (leen-
dő első osztályosoknak) a Gergely-járást. 

A Csipkerózsika című mesedarabbal készül-
tünk. Nagy izgalommal vártuk az előadás nap-
ját. Sápi Tiborné, iskolánk igazgatója köszön-
tötte a nagycsoportosokat és az óvó néniket. 

A gyerekek érdeklődve nézték, hallgatták a 
megelevenedett mesét. Az előadás után a KTV 
riportot készített két óvodással, az óvoda veze-
tőjével, és az iskola képviselőjével is. 

Bízunk benne, hogy mindenkinek tetszett 
az előadásunk, és szeptemberben ismerősként 
köszönthetjük majd egymást. 

Szereplő pedagógusok: Bojtos Béláné, Fe-
kete Irén, Gábris Imre, Polgár Katalin, Szabóné 
Radics Éva, Szilaj Katalin, Tasi Katalin, Terenyi 
Bertalanné. ■

meseismereti vetélkedő
Játékos meseismereti vetél-

kedőt szerveztünk 2013. feb-
ruár 28-án, melyen a Fekete 
István Általános Iskola, Kollé-
gium és Sportiskola 4. osztályos 
tanulói vettek részt. A verseny a 
TÁMOP–3.4.3-08/2 „Iskolai te-
hetséggondozás” pályázat kere-
tében került megrendezésre, és 
célja az olvasás népszerűsítése, 
az olvasás-szövegértés fejlesz-
tése volt. 

Együtt versenyeztek a tehet-
séges és az integráltan oktatott 
sajátos nevelési igényű vagy ta-
nulási nehézséggel küzdő tanulók. A négyfős 
csapatok osztályonként szerveződtek, levélben 
hívtuk meg őket. Osztályonként egy, összesen 
öt csapat nevezett a vetélkedőre. 

Előzetes feladatként Illyés Gyula Hetven-
hét magyar népmese című könyvéből tíz me-
sét jelöltünk ki megismerésre. A versenyre 
már magukkal kellett hozni a gyerekeknek a 
közösen megalkotott, rajzos beugró felada-
tot. Igen színvonalas alkotásokkal készültek 
a gyerekek.

Az érkező csapatok különböző színű zászló-
kat kaptak. Ezzel jelöltük egy hatalmas játéktáb-
lán az eredmények alakulását, így azt a verseny-
zők folyamatosan nyomon követhették azt. 

A verseny helyezettjei:
1. helyezett: 4. b osztály: Keskeny Ramóna, Len-
kó Diána, Tormási Csilla, Úri-Kovács Richárd
2. helyezett: 4.c osztály: Jóri Martin, Patai Ifi-
génia Mónika, Hriazik Vivien 
3. helyezett: 4.a osztály: Szabó János, Faragó 
Fanni, Vas Cintia, Tóth Szabolcs 
4. helyezett: 4.e osztály: Csillik Jolán, Juhász 
Boglárka, Milák Géza, Ádám Szabolcs Richárd
5. helyezett: 4.d osztály: Fekete Stefánia, Bara-
nyi László, Dobos Krisztofer, Climpea Mózes

A tanulókat oklevelekkel és könyvekkel ju-
talmaztuk.

Minden versenyzőnek gratulálunk a sikeres 
felkészüléshez!

A verseny szervezői: 
a Gyógypedagógiai munkaközösség

„Az 5000 éves Kína” 

A Nagy Fal Egyesület által meghirdetett 
„Az 5000 éves Kína” elnevezésű alkotói pályá-
zaton a csoportos kategóriában iskolánk 5.a 
osztályának alábbi tanulói lettek a díjazottak: 
Bujdosó Gréta, Homoki Martin, Horváth Bri-
gitta, Kun Tamara, Mátyus Liza, Pintér Gergő, 
Rónay Alíz, Rostás Réka, Rubos Laura, Svébis 
Virág, Tasi Rita, Turi Máté, Veszelszki Lilla És 
Zsigár Vanessza. A gyerekeket Adonyi Gabriel-
la osztályfőnök nevezte be a megmérettetésre. 
Nyereményük egy oroszlántánccal egybekötött 
KUNG-FU bemutató volt, melyet a MAGYAR 
CHAN WU SZÖVETSÉG tagjai tartottak. A 
bemutatót követően a gyerekek egy kedvcsináló 
edzésen is részt vettek, melyet egy kínai nagy-
mester tartott számukra.

 Adonyi Gabriella

Versmondó verseny

2013. február 28-án versmondó versenyt 
rendeztünk iskolánkban az első osztályos gyere-
kek számára. Weöres Sándor művei közül válo-
gathattak a gyerekek a költő 100. születésnapjára 
emlékezve. A helyszín a Művelődési Ház Dísz-
terme volt, ami méginkább emelte az esemény 
színvonalát. 16 kisgyermek tudott eljönnni meg-
mérettetni magát a három tagú zsűri előtt, akik: 
Nagy Erzsébet, ( a zsűri elnöke) aki jelenleg is-
kolánk pályázati referense, de sokan ismertük 
tanító néniként is, Helgert Lászlóné Anikó néni 
az óvodát képviselte, Tasi Katalin tanító néni.
A végeredmény a következőképpen alakult:
1. helyezett: Tarnóczy László, 1.d 
2 helyezett: Bite Krisztina, 1.c 
3. helyezett: Bessenyi Márk, 1.b  
4. helyezett: Csillik Attila, 1.a 
5. helyezett: Herendi Maja, 1.d 
6. helyezett: Tóth Enikő, 1.a

Fekete István általános Iskola, Kollégium és sportiskola

sávos oktatás az első évfolyamon
Iskolánkban már második éve folyik sávos 

olvasás-írástanítás az első évfolyamon. 
A hagyományos iskolai rendszerű (délelőtt 

tanítás, délután napközi) osztályok tanulói közül 
válogatás alapján kerültek sajátos nevelési igényű 
tanulók a csoportba. A kiválasztás alapja a szak-
értői vélemény volt. Azok kerülhettek be, akiknek 
a szakvéleményén utalás volt a lassított ütemű 
vagy eltérő tanítási módszerrel történő tanulásra. 
Ezen felül azt is megnéztük, hogy kik azok a ta-
nulók, akik már voltak elsősök, ezért már tovább 
kell haladniuk a többségi tantervvel.  Így a cso-
port létszáma 7 fő lett. A célunk ezzel az oktatási 
formával az volt, hogy segítsük a különleges bá-
násmódot igénylő tanulókat a biztos olvasás, írás 
elsajátításában, hiszen ez elengedhetetlen a szö-
vegértéshez és a második osztályban történő ha-
ladáshoz. Ugyanazt a tananyagot tanulják, mint az 
évfolyam többi tanulója, de lassabb ütemben, a ta-
nuláshoz szükséges képességek hangsúlyozásával. 
Minden órán szerepelt a téri és idői tájékozódás, 
a beszédfejlesztés, a rövid és hosszú távú emléke-
zet, az analízis-szintézis és az auditív differenciálás 
képességek fejlesztése. Ezért délután már nem kell 
külön fejlesztő órákkal terhelni őket.

A kisebb csoportban több lehetőség van las-
sabb és egyéni ütemű haladásra, a többletfigye-
lem biztosítására, az egyéni segítségnyújtásra, az 
azonnali javításra. Tapasztalatunk az, hogy eze-
ken az órákon a tanulók bátrabban nyilvánulnak 
meg, sikerélményhez jutnak, mely segíti szemé-
lyiségfejlődésüket is. Azonban nemcsak az SNI 
tanulók számára nyújt segítséget ez a forma, ha-
nem az osztály többi tanulója is profitálhat belő-
le. Mivel nincs az órán az a tanuló, akivel a taní-
tónak többet kell foglalkoznia, több figyelem jut 
az osztály többi diákjára. Több lehetőség nyílhat 
a tehetségek kibontakoztatására is.

Bízom benne, hogy ezt a tanévet is az előző-
höz hasonlóan sikerrel zárhatjuk és diákjaim a 
jövő tanévet a többiekkel együtt haladva, külö-
nösebb nehézségek nélkül végezhetik majd el.

 Törökné Kürtösi ldikó
tanító, gyógypedagógus
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A több mint 800 általános 
iskolai diák oktatását ellátó in-
tézményi rendszerünkben he-
tente többször is sor kerül olyan 
közösségi programokra, amely 
nagyobb közösségi teret igényel. 
Sajnos nem volt erre alkalmas 
hely az iskolában, amely mére-
te alapján megfelelt volna ezek 
megtartására.

Ezért évekkel ezelőtt két tan-
teremből mobil fal beállításával 
díszterem és tanterem funkció-
val közösségi teret hoztunk lét-
re.

Ahogyan a képeken látható, 
a tantermek műanyag padló-
burkolata erősen elhasználódott 
és balesetveszélyes lett, és nem 
egy díszterem kinézetét mutatta. 
Ekkor adódott a lehetőség, hogy 
igazi dísztermet varázsoljunk 
belőle.

A Build-Communication Kft. 
2012-ben meghirdetett VÁRÉPÍ-
TŐ pályázatán megnyertük a

Graboplast – Grabo Silver 
Knight padlóburkolatot 106 m2 
/254 400 Ft értékben, valamint a 
Murexin – Alapozó termékeket 
238 280 Ft értékben.

„tavaszi Kavalkád” a  
művészeti munkaközösséggel

Hagyományainkhoz híven a művészeti 
munkaközösség idén is megrendezte „Tavaszi 
Kavalkád” elnevezésű rendezvényét. Március 
25-én és 27-én az óraközi szünetekben húsvé-
ti kézműves vásár volt, ahol a gyerekek Barna 
Beáta, Csehné Medve Erika és Szántó Gabriella 
munkáit vásárolhatták meg. A bevétellel a Gyer-
mekekért Plusz Alapítványt támogatták.

A vásárral párhuzamosan március 27-én tar-
tottuk meg a XVIII. házi népdaléneklési versenyt. 
A versenyzők – április 1-hez kapcsolódva – egy 
tréfás-csúfolódó népdalt és egy szabadon válasz-
tott dallamot mutattak be. A helyezettek: I. hely: 
Gábris Attila (6.d), II. hely: Nagyszabó Luca (5.d) 
és III. hely: Homoki Zsuzsanna (6.e). Felkészítő 
tanáraik: Pósfay Péterné és Berta István voltak.

Újdonságképp ebben az évben a „Kavalkád” 
csatlakozott az országos könyvgyűjtő akcióba, 
amely a székelyföldi falvak számára gyűjt köny-
veket. Immár másodszor gyűjtöttek az iskola 
diákjai és dolgozói könyvadományokat. A lel-
kes gyűjtők 700 darab könyvvel járultak hozzá 
a székelyföldi magyar falvak könyvtárfejleszté-
séhez. A szervezők – Szántó Gabriella és Berta 
István – ezúton is köszönik a segítséget.

Berta István
művészeti munkaközösség vezetője

FELHíVás!
A Fekete István Általános Iskola központi épület udvarfelújításának első szakasza megtörtént. Az intézmény udvara, annak berendezései, valamint sportpályái 
az iskolával jogviszonyban álló tanulók számára vannak fenntartva. Ezek használata szorgalmi időben tanórák, délutáni foglalkozások (napközi, tanulószoba, 
edzés, stb.), illetve nyáron egyéb, iskola által szervezett programok (nyári táborok) alkalmakor tanári, edzői felügyelettel történik. Mivel nem közterületről van 
szó, az iskola udvarát hét közben is, valamint hétvégenként is csak az arra jogosultak használhatják a teljes évre vonatkozólag.

ILLEtéKtELEn szEméLyEK és JoGosULAtLAnUL  
ott tArtózKoDóK számárA Az ELőBB LEírtAK mEGszEGésE  

szABáLysértésI ELJárást Von mAGA Után.
A balesetek elkerülése, valamint az intézmény és udvara állapotának megőrzése érdekében fokozott ellenőrzések várhatóak, melyekhez a rendőrség és a 
járőrszolgálat segítségét is igénybe vesszük. Az iskola vezetősége 

Így kezdődött a DÍSZTEREM 
projektmegvalósítása, amit iskolánk 
alapítványa és a lajosmizsei szü-
lők, felajánlók, támogatók hatékony 
együttműködése segített. 

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK 
AZ ELMÚLT IDŐBEN NYÚJTOTT 
SEGÍTSÉGÉT

AZ ISKOLA ÉS ALAPÍTVÁNYA 
HATÉKONY ÉS SIKERES MŰKÖ-
DÉSÉHEZ

Nagy Erzsébet
Gyermekekért plusz Alapítvány elnöke

megújult a DísztErEm 
a lajosmizsei Fekete István általános Iskola, Kollégium és Sportiskolában

Ilyen volt…

…Ilyen lett

DísztErEm finanszírozása:
VÁRÉPÍTŐ pályázat támogatás, 492 680 Ft•	
Pályázat megírásában segítségünkre voltak  •	
Bóta Istvánné, Jurászik Zoltán.
GOMÉP IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. szponzori felajánlás, •	
Gombkötő Márk cégvezető által, olyan mint felelős műszaki 
vezető, kivitelezési szakember, munkadíjak, szállítás.
Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP  •	
pályázat keretében ablak csere.
Szórád Márta lakberendezési tanácsadása.•	
Gyermekekért Plusz Alapítvány•	

 Székek 100 db 2 044 217 Ft
 Festés munkálata 200 000 Ft
 Asztalos munka 80 000 Ft
 Szalagfüggöny 250 000 Ft
 Villanyszerelés 350 000 Ft

Fekete István általános Iskola, Kollégium és sportiskola
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télbúcsúztatás a meserét óvodában

Farsangkor óvodánkban egy régi hagyo-
mányt elevenítettük fel, a farsangi ünnepkör 
zárásaként kisze bábot készítettünk és égettünk 
el. Minden óvodás gyermek részt vehetett a báb 
elkészítésében. A legkisebbek kezdték a díszí-
tést és télűző rigmusok kíséretében vitték át a 
gyermekek csoportról csoportra a kisze bábot. 
A teljes díszében tündöklő bábot a nagyok hoz-
ták ki az udvarra, ahol az óvoda minden gyer-
meke hangosan csörgött, zörgött saját készítésű 
csörgőkkel, cintányérral, lábasokkal, fedőkkel, 
fakanalakkal. Így ijesztgettük a telet. Kisze báb 
elégetése közben minden rosszat ráolvastunk, 
amit el akartunk űzni. A kisze ellobbanása után 
közösen énekeltük, „Gyere, gyere szép kike-
let…” Óvodás gyermekeink számára így szeret-
tük volna élményszerűvé, vidámabbá, emléke-
zetesebbé tenni az évszakváltást.

 Major Mária
 óvodapedagógus

március 22. a Víz Világnapja  
a meserét óvodában

A Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos 
Óvodában már hagyomány erről a napról való 
megemlékezés. Annál is inkább, mert 2012 szep-
temberétől elnyertük a „Zöld óvoda” címet.

A közös ünneplés nem csak egy napra korlá-
tozódott. Egy héten át a „Víz projekt” keretén be-
lül irányítottuk a kicsik figyelmét sok-sok közös 
szenzitív (beleélő, beleérző) játékon keresztül 
az ivóvízre, annak az életben nélkülözhetetlen 
szerepére. Kisétáltunk az Iskola tóhoz, mint élő-
vízhez, ahol örömmel fedeztük fel a ránk „kö-

szönő” tőkés récéket. A tavalyi száraz nád, még 
mindig rejteket adott nekik új fészek építésére. 
Különféle játékos kísérletezgetéssel tapasztaltuk 
meg a víz halmazállapotát, színét, illatát, ízét, 
hangját, erejét, sűrűségét, hangját…, stb.. Hang-
utánzó játékokkal, kis mondókákkal, mesékkel, 
találós kérdésekkel, szólásokkal, dalokkal, dalos 
játékokkal mélyítettük az élményt. Majd az is-
meretek csodálatos és különleges alkotásokban 
reprodukálódtak a gyerekek kezei nyomán. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kicsik lássák, mi-
lyen sok területen van kapcsolat a vízzel, amit 
már ők is érzékelhetnek – ivóvíz, konyha, lakás, 
állatok, növények, víz – mint élőhely, közleke-
dés, időjárás…

Amit mi tehetünk a vízért, az elsősorban 
az, hogy takarékoskodunk vele: ügyelünk arra, 
hogy mennyit folyatunk ki a csapból és mennyit 
engedünk le a lefolyóba.

Programjainkat színesítette a Kiskunsági 
Nemzeti Parkból érkező két munkatárs, akik 
az óvodás gyermekek életkorának megfelelően, 
mesés keretbe foglalt kis történettel, sok-sok 
színes eszközzel hívták fel figyelmüket a termé-
szetvédelemre, környezetvédelemre.

Izgatottan várjuk a BÁCSVÍZ Zrt. által szer-
vezett igazi mini víztisztító berendezés bemuta-
tóját nagycsoportosaink számára. 

Mi óvodapedagógusok itt az óvodában na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott 
gyermekek gondolkodását alakítsuk a környe-
zettudatosság felé. Ebben látjuk felelősségün-
ket a fenntarthatóságra nevelésben, mintegy 
bízva a jövő generációjában. Ezt a célt szolgálta 
a Meserét Óvodában a Víz Világnapjának meg-
ünneplése is.

Major Mária
óvodapedagógus

tűzoltó az őzike csoportban

Márciusban „különleges” vendég járt az 
Őzike csoportban. Városunk Tűzoltóparancs-
noka látogatott el hozzánk, hogy meséken és 
igaz történeteken keresztül bemutassa a gye-
rekeknek a tűz hasznát és veszélyeit, valamint, 
meséljen a tűzoltók munkájáról.

A gyermekek szeretettel és tele kíváncsiság-
gal fogadták Őt. A Tűzoltó bácsi mesefilmeket 
hozott a „Tűzmanóról”, amelyeket nagy érdek-
lődéssel néztek végig kicsik és nagyok egyaránt. 
Közben beszélgetett a gyerekekkel, meghall-
gatta saját élményeiket, ismereteiket a tűzzel, a 
tűzoltással kapcsolatban. A beszélgetés nagyon 
kellemes hangulatban, családias légkörben zaj-
lott. Végül a Tűzoltó bácsi színezőkkel ajándé-
kozta meg a csoportot, és meghívta a gyereke-
ket a Tűzoltóságra.

Másnap elmentünk, hogy megnézzük a tűz-
oltóautót, kipróbáljuk, hogy milyen lehet „igazi 
tűzoltónak” lenni. A gyerekeknek nagyon tetszett 
az izgalmas környezet: az autó, a sziréna, stb.

A Tűzoltó bácsik megígérték, hogy gyermek-
napra eljönnek majd az óvodába, hogy újabb él-
ménnyel örvendeztessék meg a kicsiket.

Köszönjük a lehetőséget és további eredmé-
nyes munkát kívánunk valamennyi Tűzoltónak.
 Virágné Mujkos Erika

óvodapedagógus
mesemondó verseny

2013. március 7-én negyedik alkalommal ke-
rült sor mesemondó verseny megrendezésére, 
melyet népmese kategóriában hirdettünk meg. 
Lelkes apróságaink 10 népmese közül választ-
hattak. Igen szép számban jelentkeztek, össze-
sen 30 nagycsoportos kisgyerek indult. Minden 
résztvevő kisgyermek oklevelet és csokoládét ka-
pott. Az első három helyezett könyvjutalomban 
is részesült, és gazdára talált egy különdíj is. 

A zsűrinek igen nehéz dolga volt, hiszen kis 
óvodásaink jól felkészülve vágtak neki a ver-
senynek. A zsűri tagjai I. Szabóné Radics Éva 
tanítónő, Dudás Klára könyvtáros és Kovács 
Zsuzsanna óvónők voltak.

A helyezések a következők:
I. Kislőrincz Lili Csibe csoport
II. Muhari Bernadett Csibe csoport
III. Bozó Eszter Nyuszi csoport
IV. Csillik Kitti Nyuszi csoport
V. Dudás Kata Napraforgó csoport
VI. Csontos Letícia  Nyuszi csoport
Különdíj: Pataki Vanda Tulipán csoport

 Helgert Lászlóné
óvodapedagógus

„ Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meg-
határozni téged, megízlelnek,
anélkül, hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: 
maga az élet vagy.”

(Saint-Exupéry)

Óvodánkban a csoportok szülőkkel együtt  
emlékeztek meg 1848. március 15-ről

meserét Lajosmizsei napközi otthonos óvoda és Bölcsőde
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ÓVODAI FELHÍVÁS 
2013/2014. nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Lajos-
mizse Város Önkormányzatának Képviselő – tes-
tülete 46/2013. (III.21.) határozatával az óvodai 
beíratás időpontját az alábbiak szerint határozta 
meg.

BEIRATKOZÁS IDőPONTJA:
2013. április 22–25.

(hétfőtől–csütörtökig)
07.00 órától–15.30 óráig

Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde (székhely intézmény) Lajos-
mizse, Attila u. 6.

Értesítem a város lakosságát, hogy a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) 
bekezdése szerint a gyermekek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévüket betöltik, a nevelési 
év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) kötele-
sek óvodai nevelésben részt venni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, 
akik a harmadik életévüket 2013. december 31-
ig betöltik.

A beiratkozáshoz szükséges:
a szülő személyi igazolványa,•	
a szülő és gyermeke lakóhelyét – illetve tar-•	
tózkodási helyét – tartalmazó igazolványt,
szülő, vagy szülők munkáltatói igazolása,•	
gyermek anyakönyvi kivonata,•	
a gyermek Taj kártyája,•	
a gyermek egészségügyi kiskönyve,•	
a gyermek esetleges betegségeit igazoló do-•	
kumentumokat,
az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító •	
dokumentumokat,
amennyiben gyermeke halmozottan hát-•	
rányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői 
nyilatkozat.

Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvodában óvodai jogvi-

szonnyal rendelkező gyermekeket  
nem kell újra beíratni óvodánkba.

Az újonnan beíratott gyermekek felvételéről 
a szülők 2013. május 22-ig kapnak értesítést. A 
felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítést 
követő 15 napos határidőn belül a szülők felül bí-
rálati kérelemmel fordulhatnak Lajosmizse Város 
Jegyzőjéhez.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztását 
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 
28.) Korm. rendelet szabálysértésnek minősíti.

Lajosmizse, 2013. március 21.

Basky András
Lajosmizse Város Polgármestere

Az Ajánlatkérő adatai:
Meserét Lajosmizsei  
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
Telefon: 06 76/356-560;
Telefax: 06 76/356-560
E-mail: mizsovi@freemail.hu

Kapcsolattartó:
Horváthné Gombkötő Zita, Tel.: 06 30/769-8770
A feladat meghatározása:

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi évente 
1 alkalommal 13 óvodai-, és 2 bölcsődei cso-
port fényképezése. 

teljesítési határidők:
A szerződéskötés várható időpontja: 

2013. május vége
A szerződés időtartama: 

2013 szeptemberétől 2 nevelési év
Az ajánlatok bírálati szempontja:

Megfelelő referencia mellett a  
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges, 
hogy a pályázattevő megfelelő szakmai tu-
dással és kellő gyakorlattal rendelkezzen a 
gyermekfotózásban.

A pályázati anyag tartalma:
árajánlat bemutató csomagra
referencia munkák bemutatása (portfólió)
szakmai önéletrajz

Az ajánlattételi határidő: 
2013. május 10-én 10:00 óra

Az ajánlat benyújtásának címe:
Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Titkársága
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
Az ajánlatokat zárt borítékban  
kérjük benyújtani!

Az ajánlat elbírálásának várható időpontja: 
2013. május 23.

PÁLyÁzAtI FELHÍVÁS
A meserét Lajosmizsei napközi otthonos óvoda és Bölcsőde

szülői szervezete pályázatot hirdet 
óvodai és bölcsődei csoportok fényképezésére

tisztelt Szülők!
Alapítványunk részére köszönettel várjuk 2013 évben is személyi jövedelemadójuk 1%-át

Adószámunk: 18359983-1-03
Bankszámlaszámunk: 11732167-20081531 (otp rt)

Köszönjük mindazok segítségét, akik 2012 évben támogatták alapítványunkat.
megtisztelő támogatásukra a jövőben is számítunk!

Köszönettel: A „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma

meserét Lajosmizsei napközi otthonos óvoda és Bölcsőde

Elindult az óvodabővítést célzó beruházás

Lajosmizse Város Önkormányzata 199.500.000.- forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse, „Meserét” 
Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. 
november 21-én aláírta a Támogatási 
szerződést a DAOP-4.2.1-11-2012-
0002 azonosító számú pályázata vonat-
kozásában. A pályázattal kapcsolatosan 
a kivitelezés ész az eszközbeszerzés 
vonatkozásában kellett közbeszerzési 
eljárást lefolytatni az önkormányzatnak, 
amelynek eredményeként mindkét te-
vékenység esetében aláírásra kerültek a 
szerződések 2013. év januárjában.

A fejlesztéssel három új csoportszobával 
és azokat kiszolgáló helyiségekkel, egy új 
tornaszobával, logopédiai helyiséggel, or-
vosi szobával fog kibővülni az Attila úti 
óvoda. A kivitelezési munkálatok 2013. 
január 21-én elkezdődtek a GOMÉP Ipari 
és Kereskedelmi Kft. közreműködésével. 
A tervek szerint 2013. év szeptemberében 
átadásra kerül a kibővített óvoda a kisgy-
ermekek részére.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. 
november 21-én aláírta a Támogatási 
szerződést a DAOP-4.2.1-11-2012-0002 
azonosító számú pályázata vonatkozá-
sában. A pályázattal kapcsolatosan a ki-
vitelezés ész az eszközbeszerzés vonat-
kozásában kellett közbeszerzési eljárást 
lefolytatni az önkormányzatnak, amely-
nek eredményeként mindkét tevékenység 
esetében aláírásra kerültek a szerződések 
2013. év januárjában.

A fejlesztéssel három új csoportszobával 
és azokat kiszolgáló helyiségekkel, egy új 
tornaszobával, logopédiai helyiséggel, or-
vosi szobával fog kibővülni az Attila úti 
óvoda. A kivitelezési munkálatok 2013. 
január 21-én elkezdődtek a GOMÉP Ipari 
és Kereskedelmi Kft. közreműködésével. 
A tervek szerint 2013. év szeptemberében 
átadásra kerül a kibővített óvoda a kis-
gyermekek részére.

Elindult az óvodabővítést célzó beruházás
Lajosmizse Város Önkormányzata 199.500.000.- forint uniós támogatást 
nyert a „Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés” 
című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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nyitva tartás (művelődési ház):
hétfő–csütörtök: 8-20 óra;
péntek: 8-21 óra;
szombat: 13-21 óra;
vasárnap: 18-21 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 20 óra

FOGLALKOZÁSAINK 2012/2013-AS TANÉVBEN

 DíszítőmŰVész KÖr szerda 15 óra

 FAzEKAs szAKKÖr szombat 9 és 14 óra

 nyUGDíJAs pEDAGóGUs oLVAsóKÖr minden hónap utolsó csütörtök 9.00 óra

 őszIKéK nyUGDíJAsKLUB minden második hétfő 14.30 óra

 őszIrózsA népDALKÖr kedd 14 óra

 pAtCHWorK KLUB havonta egy szombat 14 óra

 sAKK-szAKKÖr péntek 18 óra

 tŰzzománC szAKKÖr szombat 9 és 14 óra

 VADrózsáK néptánC Csoport péntek 16 óra

 VárosI KAmArAKórUs kedd 18 óra

„Vissza a gyökerekhez”

molnár mónika
selyemfestő kiállítása

Közreműködik: 
Adonyi Gabriella

Megnyitó:
2013. április 19. (péntek) 18 óra

Helyszín:
Lajosmizse Város  

művelődési Háza és Könyvtára
A kiállítás május 4-ig tekinthető  

meg a művelődési ház  
nyitvatartási idejében!

Magyar Cukor Napja

Verseny és Vásár
IV. Grillázs Majális

Helyszín:
Lajosmizse Város Mûvelôdési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Verseny kategória:
Hagyományos grillázs díszmunka

Modern artisztikai grillázs díszmunka
Tanuló grillázs díszmunka

Kísérô rendezvények:
Ingyenes vércukor és vérnyomásmérés

Gyermeknapi rendezvénysorozat
interaktív gyermekmûsorok,
kézmûves foglalkozások,
arcfestés, bábelôadás,

koncert (sztár fellépô: Kállay Sanders András)

Információ, jelentkezés:
Rimóczi László Magyar Grillázs Szövetség elnöke

web: www.rimoczi-art.hu
6050 Lajosmizse, Szent Vendel u. 29.
rimocziart@gmail.com
Mobil: +36 30/371-9661

Következő programok:

MÚZEUMI NAPOK
Május 15-től június 15-ig egész napos 

nyitvatartás: 09.00-től 17.00 óráig.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Az iskolai és óvodai csoportoknak tárlatot vezetünk 
és kézműves foglalkozást tartunk. Várjuk kedves lá-
togatóinkat, és szívesen fogadjuk észrevételeiket, 
javaslataikat. Ingyenes foglalkozásaink az újonnan 
kialakított kézműves teremben, ahol a szövéshez 
különböző szövő állványok, keretek, mini szövőszé-
kek, többféle fonáshoz és hímzéshez felszerelések, 
szerszámok és anyagok állnak rendelkezésünkre.

DíSZíTőMűVÉSZ Kör
kedden 13.30-tól 15.00 óráig

HAGyOMÁNyőrZő KÉZMűVES 
FOGLALKOZÁSOK:

Fonás: kedden 15.00-től 16.00 óráig
Szövés: kedden 16.00-tól 17.00 óráig

HELyTörTÉNETI KIÁLLíTÁS 
NyITVATArTÁSA:

minden vasárnap
15.00-től 18.00 óráig

Tájékoztatás:70/280 6922 telefonon.

Skultéti Jánosné, elnök

LAJosmIzsE Város mŰVELőDésI HázA és KÖnyVtárA 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. • www.lmizsekultura.hu

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 • muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323 • Fax: 76/555-324 • konyvtar@ lmizsekultura.hu 

2013. május 26. vasárnap 10 órától
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Könyv csere-bere
A művelődési ház előcsarnokában január 

22-e óta szabadpolcos könyvcserére van lehető-
ség. Bárki igénybe veheti, így megunt elolvasott 
könyve helyett vihet mást, bármelyiket a polc 
választékából. A polcra anélkül is letehet köny-
veket, hogy elvinne helyette. Ezt adománynak 
tekintjük.

 Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör

Olyan emléktárgyakat, relikviákat, képeket, 
iratokat várunk, melyek 1993-hoz kötődnek és 
érdekes lehet mások számára is, pl. koncertje-
gyek, bakelitlemezek, akkori fotók Lajosmizsé-
ről, iratok, cikkek stb.

Ezekből a hozott anyagokból is válogat-
nánk a kiállításra, mely augusztusban a Lajos-
mizsei Napok alatt rendeznénk meg.

Ezeket az emlékeket a lajosmizsei művelő-
dési ház és könyvtárba várjuk. A hozott anyag-
ról átvételi elismervényt állítunk ki és a kiállítás 
végeztével visszajuttatjuk a tulajdonosának.

Bővebb információ: 76/555-323-as telefon-
számon vagy dudas.klara@lmizsekultura.hu 
e-mail címen.

 
Bízom benne, hogy  
létrehozzuk közö-
sen az időutazást.

Dudás Klára
könyvtárvezető

Vegyünk részt egy kis időutazáson!
20 éve, 1993-ban lett város Lajosmizse és ebből az alkalomból  
szeretnénk egy kiállítást létrehozni. Ebben kérjük a lakosság segítségét!

A réGI VárosHázán tÖrtént
Helytörténeti Egyesület tavaszi 
programja: HÚsVét Várás 
2013. március 18-tól 22-ig

„Virágok imája” és Húsvéti képeslap című 
kiállitás 

Forgo Marianna képeslap gyűjteményéből.
A „Virágok imája” című kiállítás a nagy 

sikerre való tekintettel június 15-ig látogat-
ható.

Tojásfestés: egy hétig festettünk tojásokat 
különböző technikákkal iskolai és óvodai cso-
portokkal, melyekből a legszebbeket kiállítá-
son mutattuk be.

LAJosmIzsE Város mŰVELőDésI HázA és KÖnyVtárA 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. • www.lmizsekultura.hu

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 • muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323 • Fax: 76/555-324 • konyvtar@ lmizsekultura.hu 
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álarcosok a bölcsődében
Ó mi történt itt…kislányok és kisfiúk he-

lyett kiket találtunk egyik februári nap reggelén 
a bölcsiben? Kalózokat, királylányt, katicabo-
garat, csigát, és Superment és még hosszan so-
rolhatnám…de hoppá, eltűntek a kisgyermek-
nevelők, a szakács néni, és a többi dolgozó is, 
az ő helyükbe farmer lányok léptek…és egész 
nap szólt a zene, mindenki táncolt, nevetett,..Mi 
történt itt?...Ezen a napon betoppant hozzánk a 
Meserét Bölcsődébe a farsang és vele együtt a 
mulatság is.

 A nagy jókedvben minden pöttöm király-
lány és királyfi elfáradt majd egy finom ebéd 
után álomba szenderültek a jelmezes kis em-
berek. Ébredés után érkeztek a szülők. Finom 
palacsinta várta őket is és a pindúrokat is, hi-
szen erőt kellett gyűjteni a mulatság folytatásá-
hoz is.

Még a Supermen is elfáradt délutánra, és 
ekkor mit láttunk …csodák csodájára a csigák, 
kalózok, macik, kutyák visszaváltoztak a nap 
végére kislánnyá, kisfiúvá és fáradt, de boldog 
mosollyal öltözködtek és készülődtek szüleik-
kel haza.

Bölcsődei nyílt nap
2013. 04. 04.-én délután nyílt napot tar-

tottunk a bölcsődében. Ide vártuk Lajosmizse 
város bölcsőde iránt érdeklődő lakosait. Igen 
jelentős számban keresték fel intézményünket. 
Nagyon sok kérdés elhangzott, a gyerekek kí-
váncsiak, felfedező szelleműek voltak. A leendő 
bölcsődések és szüleik is láthatóan jól érezték 
magukat, kérdéseikre választ kaptak és tájékoz-
tatást a bölcsődei életről.

 
meserét Bölcsőde mottója:

„A nevelésben a kisgyermekkor sokkal 
fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor 
elront vagy elmulaszt később helyrehozni 
nem lehet. Ezekben az években eldől az em-
ber sorsa jóformán egész életére.” (Kodály 
Zoltán)

Géczy Gabriella
bölcsődevezető

Húsvét
A bölcsődébe megérkezett – …na most el-

bizonytalanodtam… esik /inkább szakad a hó/, 
olyan hideg van, hogy egész télen nem fáztunk 
ennyire… – a nyuszi!

A délelőtt tojásfestéssel telt, így nagyon szép, 
színes tojás kavalkád kerekedett. Ébredés és a fi-
nom vajas kalács evés, tombolázás után a szaka-
dó hóban keresgéltük a gyerekekkel a tojásokat, 
akik nagy örömmel hozták a kosárba az össze-
gyűjtött csokikat. A bátrabbak még egy szép, 
nagy, szürke, élő nyuszit is megsimogathattak. 
Így elfáradván a tojás keresgélésben, /hógolyó-
zásban/, mindenki csoki tojással felpakolva tér-
hetett haza.

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI JELENtKEzÉSRE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a meserét Lajosmizsei napközi otthonos óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődei Intézményegysége
Beiratkozás időpontja: 2012. április 22- 24. (hétfőtől – szerdáig)
08 órától – 16 óráig
Helye: meserét Lajosmizsei napközi otthonos óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége
(Lajosmizse, Szent L. u. 19.)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) A bölcsőde 
a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését 
biztosító intézmény.

A beiratkozáshoz szükséges:
Szülő személyigazolványa
Szülő és gyermeke lakóhelyét tartalmazó igazolvány
Gyermek születési anyakönyvi kivonata
Gyermek TAJ kártyája
Gyermek egészségügyi könyve
Gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok
Szülők munkáltatói igazolása
A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a házi 
gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcső-
dében gondozható.

Lajosmizse, 2013. március 21.
Basky András

Lajosmizse Város Polgármestere

madáretető készítés

Hosszú hideg tél volt/remélem már valóban 
múlt időben beszélhetünk róla/. Eszünkbe ju-
tottak a kis madarak, hogy a hóban bizony nem 
sok élelmet találhatnak, így a gyerekek és a lel-
kes szüleik a nevelőkkel együtt egy hosszú janu-
ári délutánon sok-sok madáretetőt készítettek. 
A szülőktől kaptunk fa madáretetőket is, amibe 
többféle magot tettünk az éhes kis madaraknak. 
Az elkészült kis remekműveket, a gyerekek a 
szüleikkel együtt a bölcsőde udvarán tetszőle-
ges helyeken helyezték el, függesztették fel.

mEsErét nApKÖzI ottHonos óVoDA és BÖLCsőDE BÖLCsőDEI IntézményEGyséGE 
Lajosmizse, Szent L. u. 19. • Telefon: 76/555-024 • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu

Bölcsődevezető: 
Géczy Gabriella
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LAJosmIzsEI VLC – labdarúgás 

A téli időszakban sem pihentek a Lajosmizsei 
VLC ifjú labdarúgói. Ifjúsági csapatunk Gyoma-
endrődön vett részt a hagyományos nemzetközi 
teremtornán, ahol jó játékkal a 2. helyen végzett 
a romániai Alba megye válogatottja mögött. Az 
U9-es korosztály Örkényen az 1., Jakabszállá-
son a 2. helyet szerezte meg. A 11 évesek Szent-
királyon másodikok, Jakabszálláson ötödikek 
lettek. Az U13-asok Dabason a 4. helyen zártak. 
U15-ös csapatunk Örkényen megnyerte a tor-
nát, Dabason bronzérmet szerzett.

U16-os serdülő csapatunk megkezdte a baj-
noki küzdelmeket. Őszről elmaradt mérkőzé-
sen sikerült legyőzni Lakiteleket, majd Szabad-
szállás és Jászszentlászló ellen is sikerrel szere-
pelt a csapat.
Eredmények: 
LAJOSMIZSEI VLC–LAKITELEK 13-0
LAJOSMIZSEI VLC–SZABADSZÁLLÁS 16-0
JÁSZSZENTLÁSZLÓ–LAJOSMIZSEI VLC 1-9

Fiataljaink 13 győzelemmel és 1 döntetlennel 
veretlenül vezetik a bajnoki tabellát. 
 
Felnőtt és ifjúsági csapatunk több mérkőzése el-
maradt a zord időjárás miatt. Két találkozó ke-
rült megrendezésre. 
Eredmények:
LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 2-0,
IFJÚSÁGI: 8-0 
LAJOSMIZSEI VLC – KECSKEMÉTI LC 6-0, 
IFJÚSÁGI: 2-4

A felnőttek a 2., az ifjúságiak a 4. helyen áll-
nak a 14 csapatot felvonultató mezőnyben. A 
részletes tabellák, eredmények, valamint a gól-
lövőlista a www.adatbank.mlsz.hu oldalon ta-
lálhatóak meg.   

Az U7-es, U9-es és U11-es csapatunk Kecs-
keméten, a Műkertvárosi Sportcentrumban 
vett részt a Bozsik Program első fordulójában. 
Ebben a versenyrendszerben nem hirdetnek 
eredményt, cél a játék, mérkőzés szituációban. 
Fiataljaink fejlődésről tettek tanúbizonyságot a 
rendezvényen. Faragó Gyula

sAKK

Kiskunfélegyházán, a Móra Kupa ifjúsági 
sakkversenyen B. Nagy Roland az első helyen 
végzett. A fényképen Roland játszik világos 
színnel.

A diákolimpia megyei döntőjén Faragó Ba-
lázs harmadik, B. Nagy Roland és Váradi Tamás 
ötödik, Kozelka Ágoston pedig hatodik helyen 
végzett korcsoportjában.

 Móczó István

Tavaszi eredméyeink:
Kecskemét Városi Bajnokság: 

legutóbbi két mérkőzésünket sajnos 
az Univer csapata ellen 5:4 arány-
ban, és a Phoenix Mecano csapata 
ellen 6:3 arányban elveszítettük. Így 
jelenleg a 6-7. helyen állunk.

Megyei Bajnokság: Tavasszal 
még csak két fordulót játszot-
tunk, és mindkettőt megnyertük. 
Tolna ellen 12:8 arányban, Solt-
vadkert ellen 20:0 arányban. A 
nehezebb mérkőzéseink ezután 
következnek. Jelenleg a 4-5. he-
lyen állunk.  Szijjártó Pálné

A Soltvadkert elleni győztes csapat 
fotója: Balról jobbra: Kállai Zsolt,  
Baracsi Dóra, Szijjártó Pálné, Sinka 
Gyula, Dömötör Szilvia

Lajosmizsei Asztalitenisz Club
Játékosaink a Megyei Bajnokságban  
és a Kecskeméti Városi Bajnokságban szerepelnek. 

A sporthíreket  
Gáspár Vilmos állította össze.

sport
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A tervek szerint 2013. év tavaszán 
elkezdődhet a csatornás beruházás
Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.- forint uniós támogatást 
nyert a „Lajosmizse város Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisz-
tító telepének bővítése” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 
azonosító számú pályázata keretében kiépítésre kerü-
lő csatornás beruházás a tervek szerint 2013. év tava-
szán elindul.

A műszaki ellenőr és a mélyépítési keretmegállapodás, 
valamint a projektmenedzsmenti tevékenység tárgyá-
ban kiírt közbeszerzési eljárások lezárásra kerültek. A 
Grontmij Canor Kft. és az UTIBER Közúti Beruházó 
Kft. közös ajánlattevők ajánlata volt az összességé-
ben legkedvezőbb a műszaki ellenőri tevékenység el-
végzésére. A mélyépítési keretmegállapodást a Duna 
Aszfalt Kft-vel 2012. november 06-án  kötötte meg az 
önkormányzat, amely alapján egy konzultációs sza-
kaszt követően a tervek szerint 2013. év májusában a 
csatorna kivitelezésre is megköttetik a szerződés. A 
projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában a 
HBF Hungarcium Kft-vel kötött szerződést 2013. feb-
ruár 11-én az önkormányzat. 

A Támogatási Szerződés alapján a kivitelezési mun-
kálatoknak 2015. április 01-ig be kell fejeződniük. 

A település eddigi legnagyobb beruházásának megva-
lósítása csak a lakossággal közösen lehetséges, ezért is 
köszönjük mindenkinek, akik az érdekeltségi hozzájá-
rulást határidőben, pontosan fi zetik.

Felhívjuk azon érintettek fi gyelmét, akik az érdekelt-
ségi hozzájárulást Lakástakarék Pénztári szerződés 
alapján havonta nem fi zetik rendszeresen azok elve-
szíthetik az állami támogatást. Nem fi zetés esetén az 
OTP Bank Nyrt. megszüntetheti a szerződést, amely-
nek következtében az egyösszegű fi zetés lép életbe.

Basky András
polgármester 

Akik nem vállaltak ez idáig semmilyen fi zetési köte-
lezettséget azok kényszer viziközmű taggá váltak és 
rájuk a készpénzfi zetés kivetése a beruházás megkez-
désekor elindul. Az érdekeltségi hozzájárulás összege 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 35. § 
(3) bekezdése alapján adók módjára behajtható.

Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
55. § (1-2) bekezdése értelmében az ingatlan tulaj-
donosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől 
számított egy éven belül köteles az ingatlant ví-
ziközmű-rendszerbe beköttetni, ha a közműves 
ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és 
tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rend-
szer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető 
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és az 
ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodás-
hoz kötődik.

Az egyösszegű készpénzfi zetést vállaló érintetteket 
tájékoztatom, hogy 2012. október 11-én lejárt a fi zeté-
si határidő, és aki még nem fi zette be az érdekeltségi 
hozzájárulását az szíveskedjen megtenni.

A Lajosmizsei Víziközmű-társulat ügyfélfogadási iro-
dájához (6050 Lajosmizse, Városház tér 1. – Régi Vá-
rosháza) bármilyen kérdés esetén lehet fordulni hét-
főn-csütörtökön 8-12 óra között, valamint szerdán 13 
órától 16 óráig személyesen, vagy telefonon a 76/555-
081 és a 76/356-211/146 melléken.

A tervek szerint 2013. év első felében az önkormányzat 
lakossági fórumot fog szervezni a csatornás projekttel 
érintettek részére, ahol minden felmerülő kérdésre 
tudnak a szakemberek majd válaszolni.

dr. Adonyi Lajos
Lajosmizsei Víziközmű-társulat elnöke


